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Vatanilerin tazyik ve işkence siyaseti yüzünden 
il A 

Dürzülerden sonra 

r· 

Dih '.INrk Ku~unun ameli derslerine, büyük merasjmle üniversite saha
sında başla.rumştır. 

~f ~la :rurk Kuşu birinci reisi Nuri bir nutuk söylemiş ve "ortamekte. 
bı ıtınnış, 17 yaşına ~elmiş her Türk çocuğuna Türk Kuşunun kapıla· 
n açıktır. Atatürk çocukları, sizleri bekliyoruz.,, diyerek nutkuna son 
vermiştir. 

Z\,,..,~ı:ın ovıua .l:'lA ı.:-1 --ı .... A •• ıcu ;,-•rıtlmrı:ı ve amP.ll derslcıl'e baslanmış. 
t.Ir. 

Bu mUn:ı.seOOt.lc Ankaradan şehrimize gelen Uç tayyareden mürekkep bir 
hava filomuz dün fehir i.izcrinde müteaddit uçuşlar yapmıştır. 

Başvekil mühim bir nutuk söyledl 

Silihlanmağa 
mecburuz 
Çelik fabrikası 
kurmamızın 

bir hedefi de budur 

1 

............ ismet lnönü dedi ki: --.. 
k "d. B~yle mühim bir geçit devresinde Tiirkiyeye diişen, 

en ını ·· 1 b 1 muc afaa i~in çok hassas olması ve hazırlıklı 

t
ur utnmasıdır. Buna ötedenberi bilyiik bir ehemmiyet 

a emekteyiz . " 
faka!j~ri, 4 (Huauai muhabirimizden) - Bil§vekil ismet İnönü ve re
fabrikala:. zevat bu .sabah saat yedi~ Ka~~riye geldi. B~tvekil . timdi 
açrlm r· g~znıektedır. Buradan Ereğlıye gıdılecek ve yem kombınanm 
tir (~ ore~ı1.Yapılacaktrr. Akfa111 Ereğliden Ankaraya hareket edilecek-

. •tve ın nutku ve mcruinı tafsilatı 4 üncü sayfamızdadır.) 

Ai;;;;~y~ur5~~Y~fı;;r e 
anlaşmağa çahşıyor 
Lehistan bu vaziyet üzerine 

endişe izharına başladı 
Var§ova: 4 (A . -· 

. .A.) - Sıyasi nıahafil 
Almanya ıle Sov e R 

•• Y t usya anısındaki 
ınunascebUerin inki§afına . t' k 
tedir. ın ızar etme 

Bu inkişafın bazı ruhi ve ıktisadi 

alametleri görülmüştür. 

Şimdi ıiyasi muhalcf et yerine, bir 

{Devamı 6 ıncada) 

Si 
il 

•• 
KURTLER 

Suriye karakollarına 
hücum ettiler 

Düırr~lY ösycalFil~ 
cdlevam ~<dlüy©rı 

IhtilAI reisi emir Atraşın 
beyanatını neşrediyoruz: .. 
p~v~ R;;~~;, 1 Mücadelemiz silahız 

azledildi mu· ·ca Je le Jı·ı 
Cinai mahiyette U4 l~ u~ 
bir takım suçları 

l(lirlllmllş Tam istiklal elde ettiğimiz gün 
Moskova: 4 (A.A.) - Sovyct Rusya nihayet bulacaktır 

merkczı icra komitesi riyaset divanı, 

posta münascbatı halk komiseri, Yago. Surlyell valilerin bizi soymalarına mftsade 
dayı cinai mahiyetteki bir takım cürüm- J C b S JI ( 
terden dolayı azletmiıtir. Mesele, tah- cdemey z. e ell Dllruza urJye va s ve 
kikat hakimine gönderilmi!tir. ' Jandarması gönderilemez 

iki denizaltı 
gemisi 

Haliç tersanesinde 
inşa edilecek 

Memnuniyetle öğrendiğimize gö
re hükumetimizin bahri İn§aat 
programına koyduğu dört deniz altı 
gemisinden ikisi Haliçteki taş kızak
ta inşa edilecektir. Bu iş için gelen 
ecnebi mütehassıslar en muvafık 
yer olarak burasını seçmişlerdir. 

Şimdiden bazı hazırlıklar yapıl· 
maktadır. 

Milli mücadele
ye giren 

mütekaitler 
}':ski kanunla teknilt 

edilmiş iseler 

Yeni kanunla maaş 
alacaklar 

Hükumetin gösterdiği lüzum üzeri. 
ne Milli Müdafaa Vekaleti Mim Mü
cadeleye iştirak edip de eski tekaüt 
kanununa göre tekaüde sevkedilmi§ o. 
lanlarm bir listesini yaptırmıştır. Ve. 
kalet bu listeye dahil olanalra yeni 
tekaüt kanunu hükümlerine göre te
kaüt maaııı bağlanmasını temin ede
cektir. Hazırlıklara devam edilmekte. 
dir1 

(Y:a.ıt.!ı 6 tncıda) 

A vrupada bir .-ıcyahatc çı1;aca1c olan si'vari tal"ımtmı::; <lün Sipahi OcrTı 
saha.'Mnda miisabakalar yapmı§lardır .Rcsim1crfoıiz bu rııu.saba1."a1ardan b ·r 
cinı ve l>irinci gelenlerden Yi(z~ı Cevad J{ulayı güstoriyor. Ta/siMtı 
i inci sayfam1zda bulacaJ:~nı:::. 

ispanyada Faşist hezimetinin mesulU 

Italyan generali 
Bergonzoli 

kurşuna dizildi 
(.ftı,mı 6. ıncMra), 



Küçü_k itilaf eskisinden 
ku_vvetlidir ! 

Son zamanlarda Küçük 1tilif devletlerinin (Yugoslavya, Romanya ve Çe
koslovakyanın) eskisi gibi dediğini yaptırabilecek vaziyette olmadığı söyleni. 
yordu. Bu havadis, belki de bundan· üç ay evvel için doğru idi. Lakin bugiin 
için hatah bir tahmindir. 

ıl 
Son iki ay içinde Küçük !tilaf'm kendisine olan itimadı yerine gelmiştir. 

Bunda, 18..zımgelirsc J!ransanın, biİhassa İngilterenin, yalnız bir çeşit otorite 
tanıyan diktatörlere mukavemet etmek hususundaki azminin büyük tesiri ol
muştur. İnanıldığına göre, gerek Almanya, gerek İtalya !ngilterenin silah
lanma programiyle aşık atamıyacaklardır. Ve umulduğuna göre, lngilterenin 
silahlanma programı tamn:mlandıktan sonra,· bu silahkın sebepsiz teoavüzc 
maruz kıalrm milletlerin emrine amade kılın.acak-tır. 

İtalya ve Yugoslavya arasında. aktedilen yeni ademi tecavÜz misakı, Yu. 
goslavyanm Küçük İtilaf ile ola.İl ortaklığına zerrece halel getirmiyecektir. 
Zaten bu, muahcdenin dikkatle tanzim edilmiş ifadesinden ae anlaşılmakta. 

dır. Tam tersine olarak, Yugoslavya !talya ile muhasım vaziyetten doğacak 
neticeleri düşünmekten nekadar azade olursa, Orta Avrupadaki vazifelerine 
kendini daha iyi hasredebilir. 

Netice itibariyle şuna muh~alç nazariyle bakılabilir ki; Avusturya 
Habsburgların getirilmesi hususunda resmen teşci edilen yeni propaganda 
hakkındaki bütün malumatı topladıktan sonra. Küçük !til8.f böyle herhangi 
bir teşebbüse karşı ·duracakları nakkmdaki .niyetlerini teyit edeceklerdir. Ge
rek Yugoslavya, gerek Çekoslovakya, Avrupayı tazip edecek akıbetler doğu. 
racağma kat'iyyen inanmış bulunuyorlar. - lJforning Post'd.aıı -

Zamanında ödenmi
yen Belediye borçları 

Haıcn~ ftGıı[Q)aırlfl)aıme$n 
~©lfi)C9'J~ırn n me~~n(!gn lfil 

Haciz yolile tahsil edilecek 
İçir..dc bulunduğumuz ma1i yılın so. 

nuna yaklaşılmış olması belediyeyi, ver 

gilcrin biran evvel tahsiline s.!vketmiş~ 
tir. Bunun için 936 mali yılı gelirinin 

tamamen tahsili şubelerf! cmrcdilmiştiz:. 
Bu arnda yol ve tanzifat resimleri!'li 

. . 
ve.r1ı1iyon .mükq~flcr için yüzde on .ce-

. { . 
zab taksitrerle tehsilat yaprlacçktır. 

Muayyen taksit milddctlerin::le veril. 

miyen vergilerin !ahsili emval kanurtu 
_;:...---·-· 

mucibince alınması icap ettiğinden bu 
şekilde vergilerini vermiyen mükellef
lere haciz muamelesine başl;;nmıştır. 

Evvelce haciz muamelesinden evvel ha
ciz ihbarnamesi göndermek a:iet iken 
şimdi bu U~l11 kaldırılmıştır. Ya1nrz mil. 
J;cllefe vergi mUddctinden evvel ihbar
name göndermek tahsilat için çok fay

dalı gôtül<lüğüfl~n ihbarname gönder. 
me.ktc hiç tekasül gönsterilmen:ıesi şU
be1ere. bildirilmiştir. 

Kont dö" Şambrönü 
vuran kadın 

Sabık Fransı.z Başvekillerinden 
Pol Bonku.ru da ittiham ediyor 

Sabık Fransız başvekillerinden olup 
'.Montrö konferansı esnasında Fransı.z 

murahhas heyeti riyasetinde bulunan 
Pot Bonlçurun ismi, Fransanm ·sabık 

Roma sefiri Kont dö Şambrönü vuran 

----------------
"Dünyanın er, 

bahtiyar kadını,, 
Madam Slmpson 

beyanat verdi 
Sabık fogiliz kralile yakında evlene

cek olan Mn Sirnpson ilk defa olarak 
bir gazetec~ye beyanatta bulunmuştur. 

Uğrunda bir kralın tacınr feda ettiği 
kadın demi§tir ki: 

"- Dünyanın belki en bahtiyar ka· 
drnı olduğum halde emin olun ki çok 
ıstırap çektim. Se•ıdiğim adamı istifa. 

pm vazgeçirmek için elimden gelen 
herşeyi yaptım. Çünkü İngil.tcrcyi çok 

scvdi~im iı!İbi İngiliz hükümdar hane· 
danına kar~r da büyük bir hürırıet hişsi
le me5buum.,, 

Mrs. Simpson bundan sonra. "Romeo 
ve Juliettc'den bahsederek aşkm daima 
mevki ve zafere tercih edildiğini söy. 

lemi~. dünya gazetecilerinin kendi!'i ·hak 
kında göstermi' ve göstermekte olduğu 
alaka yiizü~den çok rahatsız olduğunu 
ilave ederek diğer suallere kısaca göyle 
cevaı> vcrmi.Jtir: 

"- Briç oynamayı, spor yapmağa 

tercih derim. Yemek pi!irmı;kten de 
çok zevk ,.hmn. Puding ve kompostoyu 
meyvadan dah" çok severim.,, 

gazeteci ka!dm Fontanjin sorgusu esna
sında geçmektedir. 

Madam Fontanj hapiıhanede yatmak 
tan ve yeis içinde bulunmaktan çok 
bozulmuştur. Fontanj demiştir ki: 

"Pol Bonkur bana, i!erek mesleki 
faaliyetimde gerek hususi hayatımda 

daima mani olmağa çalışıyordu. Ve Pot 
Bonkuru memnun etmek için Kont 
dö Şambrön, Musolini de dahil olduğu 
halde yüksek İtalyanlar nezdinde be. 
nim mev.kiimi sarsmak yollarını aradı. 
Benim Cenevrcde bir Fransız gazetesi 
namına muhabirlik ettiğim strnlarda o

radan ayrılmağa mecbur edilmemin de 
müsebbibi gene Pol Bonkurdur.,, 

Madam Fontanj, şu dakikada o kadar 
hastadır ki, yatırılmakta olduj;u Roke 
hapishanesinin bakım dairesine nakle. 
dilmi~tir; 

Madam Fontanj, son defa Musolini. 
nin yanİna kaöul edilmediğini görünce, 
nasıl bir yeis buhranına düştüği.inü ve 
mütr;ıakiben İtalyan makamları tarafın

dan kendisine nasıl Romayı tcrketmesi 
emri gcl<liğini anlatmı§trr. 

Bununla beraber, Romayı tcrketme
<len evvel kendisine resmen 25.000 i. 
t;.ly.an lirası, (yani 1,550 Türk lirası) 
ve:il:liğini il~ve etmiştir. 

Madam Fontanj bu suretle Parise 
rlönmcğe mecbur edildikten sonra, 
Kont dö Şa:nbröndcn intikam aI.-nağa 

karar vermiı bir rovelver satın almış ve 
Şambrönün evine sahte b:r isimle 

telefon edip< onun Brükscle hareket sa
atini öğrcr.diktt-n sonra, gidip istasyon
da ü~ kur§unla karnından vurmuştur. 

- Deyli Herald'dan -

_,/ HABER - l\'ICşam postası 
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Beyrutta bir Rus 
generalı kaçırılmış! 
Romadan verilen habere göre 

kaçıranlar Sovyet gemicileridir 
Romadan verilen bir habere göre 

Beyrutta esrarengiz bir vaka olmuş es. 
ki bir Rus generali kaçmlınıştır. 

Gelen malumata göre yedi seneden
beri Beyrutta ikamet etmekte olan eski 
Rus generallerinden Karpinski esraren
giz bir surette ortdan kaybolmuştur. 

Yapılan tahkikatın general KarpinskL 
nin Gepeu ajanları tarafından kaçmldı-

ğı eticesini verdiği iddia oluıımakta· 

dır. 

Bu iddiaya göre; general Karpinııki 
deniz kenarında gezinirken, limanda 
bulunan bir Sovyet gemisinden dört ki. 
şi karaya ~ıkmıı ve generalin ağzını ka 
padıktan sonra kollarım bağlayarak 
gemiye nakletmişler ve bir semti meç
hlile hareket etmişlerdir. 

Tiyatro artistlerimizin 
davetsiz ·misafirleri 

Ertuğrul Muhsinin bir ziyaretçisi 
"Yanhşhkla,, bazı eşya 

alıp götürmüş 
Son zamanlarda İstanbul Şehir ti· 

yatrosu sanatkarlarından bazılarının 

evleri geceleri münasebetsiz saatlerde 
meçhul bir misafir tarafmdan ziyaret 
edilmeğe başlanmıştır. 

Ancak sanatkarlar kapılarını öyle 
vakitli vakitsiz misafirlerin halıerli ha. 
bersiz gelmelerine imkan vermiyecek 
surette sıkı kilitli bulundurdukları 

için vakitsiz ziyaretçiler girmeğe kalk
tıkları evlerde yalnız bah~ede bulduk
larım alrp götürmekle iktifa !'tmişler. 
dir. Bu cümleden olarak Vasfi Rızanın 
Meddiye köyündeki evinin bah~esinden 

-------------.---

Lugaritma'nın 
Türkçesi nedir? 

1.00 Jfra muı,atatlı 
Yıenl. bir mitstt~Mıl.fa 

açıldı 
Ankara, 3 (A. A.) -Türk Dili Ku. 

rumu Genel Sekreterliğinden: 
Logaritma sözünün türkçe karşılı. 

ğmı bulanlardan en isabet edene yüz 
lira hediye edilecektir. BU hediye şim
diden !ş Bankasına tevdi edilmiştir. 
Cevablar nisan altı akşamına kadar 
verilmisı olmalıdır. 

Genel Sekreter adına 
M. R. T<1htkut 

Geçeu müsabakaya· girenler 
Ankara, 4 (A. A.) - Türk Dil Ku· 

rwnu Gener Sekreterliğinden: 
Ceyb ve Te<:eyb müsabakasına müd. 

deti içinde memleketin her tarafın

dan 410 telgraf ve 165 mektupla işti.. 
rak edilmiştir. !ştirak edenler mes. 
lek bakımından 3 saylav, 6 Profesör, 
8 subay, 3 emekli subay, 24 öğretmen, 
37 memur, 15 mühendis, 6 hekim, 2 
avukat, 1 kimyager, 2 muharrir, 3 ga
zeteci, 28 talebe, 3 tüccar, 3 sanatkar, 
G esnaf ve işçidir. 

46 kişi de yalnız adres vermiş, mes
leğini bildirmemiştir. 

H. Reşid T<!-nlcut 

Habeşistan da 
öldür illenler 

Londra, 4 (A. A.) - öğrenildiğine 

göre, Habe.şistanın eski Londra sefi
ri Doktor Majin Martin'in büyük oğlu 
Thcodore ile iki kardeşi J oseph ve 

birkaç gece evvel birkaç çuval çimento 
kaybolmuıtur. 

Evvelki gece de Ertuğrul Muhıinin 
Mecidiye köyündeki evine girmek isti
yen biri al~ k~t pencerelerdeki telleri 

keıınif, fakat içeriden bir tıkırtı hiııe· 
dince eve girmekten vazıeçerek bah;e. 

deki garaja girmiıtir, garajda bulunan 
otomobilin saati ile aynasını, ve i;inde-

ki şoför veıikalırım almıı. giderken 
bahçede gördüğü ıu hortumlarını da 
birlikte rötürmüttür. Ertuğrul Muhsin 

bu meçhul ziyaretçinin alacak jaha mü 
him bir şey bulamayınca kızıp otomo-

bilin lastiklerini kesmemiş olmasından 
dolayı memnundur ve "ziyaretçi,, hak. 
kında hürmetsizce bir lisan kullanılma-
masını istemektedir. Onun içindir ki 
şoför VEsikalarmm y:enisini ç·karınak 
ipin ~azeteJcıc: ırerıımcın ıazrm gc:ıcn ı-

la;da ~öyle demektedir: · 

zı3 nisan gecesi garaja habersiz gi .. 
ren bir zııt otomobilin saatile beraber 
bana ve Neyireye ait §Oför vesikalannr 

da yanlı§hkla almı§trr. Y eniledni çıka
racağız, eskilerinin hükmü yoktur. • 

Mecidiyeköyünden: Ertuğnıl Muhaın 

K '!3pitülasyon 
belası 

Kardeş Mısırın başın• 
don da kalkıyor 
Kardeş Mısırda da kapitülasyonların 

ilgası için bu ayın 12 ıinde M ontröd·~ 
toplanacak konferansta Mısırı temsı 
edecek heyet dün Kahireden başvekil 
Nahas paşanın reisliği altında tskende
riyeye gelmiş ve oradan da büyük t.eza. 
hürat arasında Montröye müteveccıhen 
hareket etmiştir. 

Yunan beyetide gidiyor 
Montrö konferansına iştirak edecek 

Yunan heyeti yarın Atinadan hareket 

edecektir. -
Lord Loidin 
seyahatı 

Siyasi mahtyettedl~ 
lngilterenin sabık Mısır fevka~· 

de komiseri Lard Corc Laid şu an a 
Kıbnsta bulunmaktadır. l 

. kl ·d n ısrar a Muhtelıf kayni' aı a l 
tekzip edilmesine, Lordun yalnız 

3Cavata dair, --Andre . Naville 
J.·~ı~.~ l,a .. '"ıL.t·i, 
1stanbul'a ilk gel. 
d·ği günlerde ta
mmış ve . hcı:;en 
sevmiştim. O, !:er
kesi severdi; bil. 
tün insanlara sü • . 
kfmL:, muhabbet
le bir bakışı var
dı. Naville'in ba. 
zı adamlara kız
dıgmı gördüm, fa-

. . Jmt kimse ile, 
hıç ~ır haC:ise il~ is~ihza ettiğini gör. 
mcdım. Hcyatın şırlarına nüfuz etme. 

ğe çah~aıı o adamın yaşıyan her ~eye 
ka.r§ı hürmeti vardı. 

İlmi hakkında bir ~ey söyliyemem, 
benim anladığım i!;lcrden değildır. 
Fakat bu hususta salahiyet sahibi o-

lanlar onun değerinden bahsediyor. 
Talebesi, kendilerine ilmi sevdirdiği
ni, ilim ahlakını öğrettiğini söylüyor. 
lar. Heın kendi derecesinde olanla.· 
nn, hatta bir bakıma. üstadı !ay?la.bi. 
lecek ki , . . 

w nıse.erın, hem de gençlerın 

begendikleri bir adanı hiç §Üphe111iz ki 
değerli bir adamdır, hakkında. söyle 
nen ·· • sozıer bir nezaket eserinden iba-
ret değildir. 

...ıı~~~ille'in. ilminden §Üphem yoktur. 

k~ ......... u hiç bır zaman, hiç bir kimseye 
arşı k'b 1 ri Yoktu. Onun yalnız tale· 

besl ile emsn1· ·1 d w ·ı ı· . ' ı l e egı , aalettayın 
kimselerle de konuştuğunu gördüm· 
f ıtkat bir k . ~ ' 
be w endiği . e~e bıle agzmda.n kendini 

g . nı gösterecek, kartIBmdakini 
kırabılecek bir 8 .. d d G oz uyma ım. eçen 
se~et· oldukça ağır bir hastalık geçir. 
mıg ı; o zamana kad il . 't d ar, nıversı e e 
dersi olduğu günler Beyazıt'taki lo-
kantada yemek yer . . d . ' camım yanın a.. 
kı kahvede oturup birçok kimselerle 
konuşurdu. Kendisine k d 1 ar a aş arım.. 
dan da bazılarını tanrtmıştxm; hemen 
ahbab olurdu Onda kelı'nı. , ~1 · • enın en 6 .. -

zel, en tem;z manası ile bir d lik 
(IJ,.~uı.lı""-'' ılt ... ,.L '.1-...M..t.u.lJZi 88 ~-... J 

er U.a..ı ~ 1 '">ti.ı.I • 

dı. "Bizden'' diyorum; kendisi ~il; ta. 
nıştırdığım k'mseler arasında onun 

konuştuğu dilleri hiç bilmiyenler 
vardı, onu bir dost, bir arkadaş sayar
lardı. Bir çocuk tanırım kı' k di . . . en smı 
yalnız bır defa beş on dakı"k .. .. _ a gormug 
oldugu halde, ölünıünu d d w .. 

1 
. uy ugu za... 

man goz erı yaşardı. 

On on beş gün eve} k a· . . 
t h t en ısın1 ara. 

mış ım; as a oldugwu .. led'I nu soy ı er. 
Fakat hayata saf gözl 1 k 'b' 

d 
er e o şar gı ı 

pu genç a amın Öleb'l ... . 1 . k 
ı ecegı ııç a -

hmdan g~çmemi§ti "N .11 .. 1 • 

d d 'kl . · avı e L.r.ıUş,. 
e ı crı zaınan y ld 

d .. d.. 1 rrımla vurulmu-
şa ~n. um ... Zavaııı Naville! Beyazıt 
ca.rnıının yanındak. 
nunla art k . . ı çınarlar altında 

o ı şurden b-ı.. :...ı • 
ğim, onun bü " . <ı.ııSt:\.lemıyece. 
le bakan .. tun. ınsanlrğa. muhabtet-

gozlerıni ·· · y • 1nsu innnrn . goremıyecegım ... 
ak ıstenı.iyor. 

•• : ............ ::---- Nurullah Ataç ········· . A rn f ra·i·in .. ·····ı 
Ölüsü 1 

Bu harikul4de polis 
rornanına başladık: 

L!nghaın k" 
nizci oyUnde oturan tııki bir dl'l9 
adanı v:rdır. hmı Neddl Var olan bu 
nuııtı alıkçılıtr bir iptlll haline gctir
la-· r. O S&bah saat 4 de kall:ıyor. olta. 

• -nı alarak \'i h . . l Yor bl nn ne rın;n :ı;ı:s:na ~l<!i• 
pıl,;,ı raz Bpnrn nehirden, akıntıya ıra. 
Du s!n bir ıınndalın ile:-lcdi;tni •BrilY'>r. 
tuhat dal klSyün pnrı:ı.zına aittir. Ukln 
d ~ey, i;inde klma" yok. KUreV.leı1 

o mevcut del'> ı 1 6'. 

Bcnjamcn, Marefal Grazianiyc karşı 
yapılan suikasti takip eden mukabele. 
ibilmisiller esnasında telef olmuşlar
dır. 

B. Tlıeodorc, sefirin İngiliz olan ilk 
karısmdan dünyaya gelmişti. , 

ı . . . .1 b rnektep ere 
ngıhz mekteplerı. ı e u f d t . . 1 etra ın a ~· 
aıt tedrısat program arı ld ... 

8
··y. 

şebbüslerde bulunmakta 0L ~d$Z'~ 0
se 

i Devamını 8 inci 
L.~.~.~!.~.~ o u u .v u n u z ı ı 

••• ·······~ ••• ··~····. 141'1 ••• , ., .......... .. 

Amerih:ada bir çocuk 
hırsızlığı daha 

P:ıris, 4 (A. A.) - Entransijan ga
cztesinin Nevyork muhabiri, Baron 
Frederic de Sibert'in oğlu Frederic de 
Sibert adındaki altı yaşında Fransız 
çocuğunun mürebbiyesi ile beraber 
Park.Avenue'do gezerken bir adamın 
siyah bir otomobilden inerek çocuğu 
kapını~ ve ara basma binerek ortadan 
kaybolmuş olduğunu bildirmektedir. 

1 . ... Corv oı ın · 
enmcsıne ragmen . • mahiyette

yahati tamamiyle sıyası 

dir. · a · d k l 
F·ı· . M verayı ...,ena a a • 

ı ıstın ve a · l 
d ... .. dd L d Loid ya nız arap 
ıgı mu etçe or . h d' 

l.d l . l tnı.ış ve ya u ı-
ı er erıy e temas e l · 

1 d h . k. yi kabu ctmemış-er en ıc ımse . . h 
tir. Lordİa konuşmak ıstJyen ya u• 

d
. t .1 1

·nüzar odasında bey-
ı gaze ecı er . 

hude yere beklemi~lerdır.. . 
L d L ·d'ı'n 8eyahatı lnızıltere· or oı - . . .1 • kA Akdeniz politıkası ı e ya-

nın §8T 1 

km dan alakadardır· 

Ölüm 
. ~~tanbul Üniversitesi Hukuk takı.ilte

sı ırinci sınıf talcbclerir.:Jen Talha Al
tınbaşak ile Şi~li Teraltlti lisesi son 

sınıfından Turgut A.1tmb:ı,ağrn büyük 
:abJları ve eski Ankara şehremini Asa. 
ın dayısı Sclanik eşrafından Hayret 

Şakir Altınba~ak lrn:a sür~;ı bir hasta-
lıktan !IOnra f . . C . . · ve at ctmıştır. enazesı 5 
nıs.:n pazar t . .. .. t lt d G r esı gunu saa e a-
latauraydaki 285 No. h Kurtuluı apar. 
tıma d ·· nın an kalclmlacaktır~ 
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Kar bük Fabrikasının 
temel atma merasimi 

JCarabilk, "(buauıt llPlhJbirimizden) 
- Bqvekilimizin buraya muvasalatını 
vı ;npılari büyilk tezahüratı dUsı blldlr
miftim. Sabanın etrafmı dolattıktan 
IOıır& merıaimin yapılacaiı ytre ciren 
vt ÇOk alkıflanan baıv~imlı1e vekille 
rbıüJ temel atılacak yerin önUne ıeldi. 
lcr. Bu esnada Hariciye vekilimiz Tev· 
fjk ıtüıtü Araı tnciliz sefirine ıordu: 

••- EvveJl temel atma mer&almi mi 
olu, yom Baıbakan nutkunu mu ıöy· 
leae?,. 

Buna !nıill.ı ıefiri derhal cevap ver.· 
di: 

·•- ~ rteyden evvel tnönüyil dinle
mek iatiyoruz.,. 

$un'dan eonra tnönti h1icaltn bi1,Ulc 
nutlÜnu söyledi. Nutuk Jık ıık alkıt
larla lleailiyor, millet, cumhuriyetin e. 

ndlllı., -bapekilin phımu alkfthycwdu. 
Nety el atına töreni çok "mimi ve he· 

a.bsburt oldu. Bqbakanm nutkundan 
kkındP tngiliz büyük elçjfiı)ln ~ylediği 

r tew .. s iki memleket ırıNda yeni l>ir 
k Yıtluk ve teıriki meaai devr•iOOı Mıl· 
üığını pe~ .,..41 ıurette gCSıteriyordu. 

Biiyü}c elsi nutkunu fran11Jca IÖyle. 
idi. Sonra tilrk5eye tucUme edRdl. Bu 
tercümenin bf1ti1n Jdfytf11er tarafından 
pddet1e atkıılanmaıı, Türk - t,.ciliz 
dostlupnun memleketin en •erin taba· 
katanna nekadar cirmlt oldufunu ker. 
keae anlattı. 

Merasinıden ıonra buıud trenler 8f. 
le ilzerl ):>lr saat an ile KarabtıkterJ kalk 
tr. Baıvelrjl ve veldller yann 111t-'ı Kay 
ttride l>ıdunarak kombinayı gezeee1der 
oradan ıtoııya Eretliılne 4oifu yola 
devapı edcceklerdlr. Baı.,e1ril ErejtJde 
milhbn bir nutuk 13,.Uyecelıtir, 

Sefir ile fnıiliz heyeti b\ı ıcce fr· 
ıuk iıtasyonunckn kalbc•k ltuıvıt 
trenle AQkaraya dönece1sler6lr. JStıve
lril ve rcfaQtbulclriler pJJartetl ubalsr 
4rakır•Y" dönmilt bulunaçaktardır. 

'J)apeldlin nutku 
•tbakan ı..t ~ün nut

lamun aMtni ......,: 
.. -Karabükte demir ve çelik falni. 

kalannın temelini atmak üzere top.. 
lanmq bulunuyoruz. Bu hWileııin 
bütün memleket itin olan bürik 
ehemmiyetine i,aret etınek i.ttmm. 
Atatürk bu büyük müeNaenin te· 
mel atma meruimine bizi memur 
etti. Şimdi eserin ehemmiyetini ıöı 
terecek bir iki rakamı size ve mem· 
lekete arzetmek İşlerim. 

Karab\ik demir ve ~lik fabri· 
kaları adı dikkatinizi celbetmiıtir. 
Demir ve çelik fabrikalan yedi bü· 
yük fabrikadan mürekkeptir. Bun· 
lardan her biri hf:f memlekette hat· 
1ı bqma bi~r kıymet uyılabilir. 
Yük!ek fmnllr, çelik fmnlan, kok 
lınnı, haddehane, 20,000 kilovat 
kudretinde bir ele\trik lafttralı. l:tü
yük bir atelye ve tali maddeler fa),.. 
rika". Busün meyclaııa ıetfrilmeei 
kararlaıtınlmıt olanlar bunlardır. 
Bu müeneaelere dayanarak yeniden 
kurulacak fabrikalar fennin ~ IOll 

terakkilerini ve en eon icadlamu ih· 
tiva edecek en kuvvetli mU•eee1 

]erdir. Bu fabrikada ıütıde hine 
yakın amele çal!fllc:aktır. ~melenin 
niıbetle azhiı kurulacak olan bu 
fabrikanın nekadar modem ve me
kanize edilmiı olduğunu götterme
ye kafidir. 

Bütün bu müeaaeselere 22 mil· 
yon liradan fazla pare aarfedecetiz. 
Fabriblarm her ıün kul~ 
maddeleri iki yüz otuz -.ltı vagon 
taflY8caktır. Bu, her sün on trenin 
buraya gelmesi dernektir. 

Endtlıtrfnin ana kıımına 
giriyoruz 

Arkadatlar. 
Endüstri ha~tma hevetle sir· 

etikten sonra asri endüstrinin Jna 
kısınma, aiır endüstriye bugün 
batlamıı bulunuyoruz. Makine en· 
düıtrisine ele buradan bqlanır. Bu 
müesşr.se içtimai bakımdan da ayn· 
ca dikkati ce~ecek bir kwmeti 
haizdir. Bu,ad" ~nlarut ikamet 
ve çahpna tıhhat prtlan. mektep 
ihtiyaçlan a~ hamlarıacak. bµıı
lar icln ayn a mGeeeeeeler kunı· 
lacabr. 

Cörüyoreunuz ki Karabük de· 

mir ve çelik fabrikaları ile memle· 
ketin her ahac:la çok kıymetli olan 
bq}Q ihtiyaçlarına cevap verecek 
bir müenese kurmakla kalmıyoruz. 
Cumhuriyetçi ve milliyetçi Türki· 
yenin ~nevi ve içtimai bir mede· 
niyet ve kijltür müessesini de mey
dana getirmif oluyoruz. 

Demir ve çelik fabrikalarının en· 
düı~ bakıımnc:lan. ekonomi bakı· 
nlJftcMn plduğu bdar memleket mü· 
dafaan için olan yükıek ehemmiye
tine de bilhassa dikkatinizi celbet· 
me'Jc isterim. Bu fabrikalar her ih· 
tiyaç için istediğimiz demir ve çe
liği temin etmekle memleket mü· 
faası bugünden sonra daha genit 
temellere istinad etmif olacaktır. 
Her~ memlekete bu kadar 
lüzuı»lu ve faydalı olım bu fabri· 
kal4an vücude getirmek Atatürkün 
büyijk l,ir c~mıniyet verdiii ~b
ca bir mevzu idi. Bugün temelini 
atmakla sevinç duyduiumuz bu 
fabrikaların kurulması için çok ca· 
lıtılmlf, uzun müzakereler ve tet· 
kiklercle bulunulmu§tur. Bu yolda 
kara~" olan sayısız zorluk
ları gidermek ve kuruluılannı tahak 
kuk ettirebilmek için baılıca istinad 
ettiğimiz: }cuvvet Abttürkün bitmez 
tükenmez: müzahareti ve yardımı ol· 
muıtur. Memlekette esaslı ve de
vamlı her varlığm düıünücüsü ve 
)'al'abctlJ olan Atatürkün yt.:.ksek 
admt aoneuz eevgi ve saygılarla hu· 
zurun~ ve bütün millet kartı· 
ımcla anmak benim için bahtiyarlık 
ve ,erefli hir vazifedir. 

Biraz evvel bu fabrikalan vücu
de getirmek İçin uzun bir m\iddet· 
tenberi yapılmq olan hazırlıklara 
itartt etJrlittirn. Bi,itüp bu hıwr· 
lıkluınıız aruında bu fabrikalann 
kurulınumı, ehenımiyetine istinad 
olunur bir mUesseeeye vennek baş
lıca ehc:mmi7et •tfettiiiınh: bir nQ'k· 
ta idi. Bra1Serd fabrikasından iste
cüiimiz ehemrnıyeti buldujumuza 
kani oldutuınuıu %ikretmek benim 
için bir zevktir. Bu eseri viicude 
ııetirmek üıere Sümerbank ile Braş• 
serd mü,Haeai kendi miin11sebetle
rini ı.yin etlen rnukaveleler hüküm
leri dahilinde beraber c;ahfacaklar· 
dır. Buna ıüphe yoktur. Bir iJe 
karıılıklı vazife sahibi olarak bera· 
her ~ Mmirrüyet havuı 
içinde "11ı1mulan t.,bbiilün mu· 
vaffak olmuı için etMlı bir &mil 
ve zorlukları yen111eleri için büyük 
kolaylıktır. 

f...Utere ile tetrlkl meeai 
Bu muuimin bariz olan diğer 

bir manaamı da ifade etmek iıte
nm. Türkiyenin en mühim endüı· 
tri te,ebbüsü bugün Türk - f ngiliz 
d<>1tane münanbetlerinin iyi bir 
gösterİfİ manasını almakla huıusi 
bir ehemmiyet ve kıymet aruder. 
lnıiliz Export Credit Cuarantte da· 
ireainin Bruserd müe11escsine yap
mi§ oWuiu yardmım lnsilterece 
memleketimize kwtı ıiilterilmif bir 
itimad ve doatluk eseri olduğunu bil· 
1'uee kaydetmek iıterim. 

Biz Türkler, memleketimize 
maddi delillerle sempati gösteren 
bir eiyueti, en itimad verici bir si
yaset telakki edem. iki memleket 
araımdaki bu yeni vaziyetin iki 
yijlctek yapıcwnı. ıizin yüktek tak
dirin~ UJederim: Doktor Araı ve 
Jngilterenin Türkiyedeki büyük el
çili Sir Peni Loren. Muhterem bü
yük elçi, bugünkü toplantımızcb 
nqemize iı,tirak için aramızda bulu· 
nuyor. Bu clotıtane ve nazikine 
e)iJceden dolayı da kendi.ine aynca 
tepkkür ederim. 

zaman tahakkuk edemezdi. Bugün 
22 milyon liraya~ 01-n müesse· 
seler kuruyoruz. Bugüne kadar 
kurduj\Jmuz fabrikaların en kijçii• 
ğü dört be§ milyon liradan a§ağı ku· 
rulmaml§tır. Eier Cumhuriyet litlk 
Partisi ve onun hükumetinin dev· 
]etçi bir politikası olmasa idi, bu 
memleket hanai sermaye bu miies· 
seseleri kurabilirdi. Cumhuriyet 
rejiminin nıpıcı ve y~ratıcı oluıu 
Partimiz prensiplerinip iyi tatbiki 
ile kendini göstı:rmiıtir. Yakın bir 
zamanda burada vatanc:laılanmız 

"'Cumhuriyetin üç mühim eserini ve 
sene içinde demiryolunun açılJ!mı 
üç büyük feyzini kutlaclılar. Bir 
gördiik, iki üç gijn öqce de k.ömür 
havzasının t~mamen millileştirilme· 
si yolunda başanlmıt büyük bir İf· 
ten dolayı millet vekilleri sayın ar• 
kac:la§ım Celil Bayara kartı Büyük 
Millet Meclisinde ll!tveccüh ve tak· 
dirlerini ıösterdiler. Buıün de Ü· 
çüQcü olarak demir ve 'elik fahri. 
kalarınm temellerini atıyqruz. 

Bu münasebetle tekrar edeyim 
ki meınleketin yalnız buren için 
değil, bütün diğer taraflan için de 
icraat ve ıılahat pro11N11lanm~ 
vardır, Biz bu prorıramlan bir ta• 
kım zorh.:klara tesadüf etsek bile 
hususi bir itina ilt! tatbikte sebat 
edeceğiz. Şimdiye kadar geçirdiği· 
miz tecni~lerle huzurunuzda ke}1• 
elimize güvenerek tekrar edebiliriz ki 
propamlamnızı tahakkuk ettinnek 
yolunda bütün kudretimizi '8J'fet• 
mekten a.~la geri kabnvaeat.z 
Beynelmilel siyaset aık ıık 

heyecan verici buhranlar" 
maruz kalıyor 

Arkadaflar, 
Bu güzel toplantıda harici sira· 

sete ait bir iki kelime ~lemefi. 
sevgili ve ıayın dinleyic;il~re k.aqı 
bir saygı ee~ri 11tymak~ Umu 
mi olarak beynelmilel sahada söy
lenecek feY azdır. Beynelmilel eİ· 
yuet ıık sık helecan verici buhran .. 
iare maruz kalmaktadır. Fakat son 
zamanlarda muhtelif liyut cereyan .. 
]ar daha ziyade sulh istikametinde 
süzülmeğe betlamqtır. Öyle gün· 
ler ya§ıyoruz ki bir iki sene gibi kı· 
sa bir zaman i~inde bile kati tethis· 
ler koymak mümkün deiildir. Fa. 
kat, biraz evvel aöylediiiın sibi ıulh 
yolunda birtakım iyi duyplar ve 
hareketler hillediyonız •. Yahut hia
setmek istiyoruz. 

Sulh, milletlerin ılllhnma 
\akaUerine kadar dayanacak mı? 

Arkadatlar, 
Biliyoruz ki beynelmi~el sahada 

ıon senelerin en mühim deiitikliji, 
silahsızlanma teşebbüsünün akame• 
te uğraması ve her memleketin ıi· 
lihlanmaya var kuvvetile koyulmuı 

olmasıdır. Bu &ıiclif nereye varacak· madencıhk fenninin cih~larını kqra
tır ~ Zapnedjlebilir ki tehlikeler g~- cak olan, veya ve yıldıalarm ~cac pa.. 
çildikçe sillhsızlanmaya daya~an ~ır nıtı~ıına yijksek b:ıcalarm kırmızı J§I· 

sulh ıiıtemi yerine, ıa"°""'n ıle m~l- ğını ekliyecek o\an bu tcş~bbUsUn 'fUr 
Jetlerin takatleri sonµrıa kadar sı· kiJe ıçin haiz olduğu bütUn mım~ları, 
18.hlanmalanna dayanan bir sulh ekselans Bqvekıl eiz:lcre benden evvel 
ıiatemi kendi kendine kurulacaktır. izah buylil'dul&r. 

Böyle mühim bir geçit devresin- Ben ise, bugün, İngiltere ve Türkj .. 
de Türkiyeye düten, kendini müda- ye ll\Unaaebetlerlnde a§tığlmız mUhim 
fauı için çok ~ olmaıı ve ha· merhaleyi kaydedeceğim. 
zırlıkb bulunmasıdır. Bununla be- İki mdlct tıtrıbinde harp saq'atıa .. 
raber her fırsattan istifade ederek rındaki kudretlerini gösterqiler: Mert. 
siyasetimize hakim olan sulh zih- SC mlittefık \eya mert e muhasım ola
niyetjni yürütmeie çalıtD'onız. Sulh rak Ça1"pıştılar. 
davadan ile aamimi olarak berabe- Ingiliz ve Tilrkler sulh sanat
ri%. S.rnelmilel ihıilôf mevzula- lannda teşriki meıai ediyo~lar 
rmdan her hangibirinin kelkmasını Bugün, biz lngiliz:ler ve Türkler 
mcaerretle karıılıyoruz. sulh Baııatlarmda teEriki meai edıyo-

Arkadaşlar, ru 
Bugün toplş.ntıya gelen vatandaş. . z, ve müttehit krallık moqem Tür. 

larım. iJe y~ııJdan tem~ etnıek ban~ loye smai ve iktısadi hayat1nın yara
zevk ve ııet'e verdj. CaııJı ve ~u~tJı tıll§ında, gün<le11 güne ÇQğaltmakta ol. 
milletin geniş ve bahtiyar bir .. ·~:ıkba. <luiu harikul~ gayretlerine k;µ-def
le karşı aarsılmaz: itimadı pııtJJD .ha- çc elini uzaqyor. 
kışlarda ~anlıqııyor. Her şey TQ.rkıye. Memleketimde, Türkiyenlıı kendi 
nin daha büyük ve daha ileri han_ılele- hayatında ve milli membalannm inki. 
rinin delilfdJr. SUmerbank. d~mı~ ~e ~ına ıosterdij'i ~l hamleler, bü
çelik fabriklannı ilk jlanda ~ı~dık! · yuk bir •laka ile t~ip e\:lihpekteqir. 

sin Y"I ~•tiııde dtışUIUQÖI İdi· Plan .. V ~ pek iyi bUirorlar ki bu ptiyijk 
bNJl'Jllıırken ti.kati bir m.iJJi ~~r~ls Turk ılerleyişmin n8.zımı ve ilham .ıpenı. 
4ı. Daha bir miall artaıl-.bibrle81 ıçın baı Bu)'Uk Bqbuğunuz AtatUrk'tUr. 
de inşaat eŞMaında ihtiyati ~lrler Azminin ve nıemlekete O}aJl aşkının 
.ı.:ı. ~~ıu b · ·ı _ _. ... aıarı aıalırın kuvvetUe ınllll hayatın her §qbeslnde 
..w. ~ n u mıaı ~..... . .. bü .. uk bl 
neı'e içinde idrı~ edecejinizi du,µtı. 3

.. r teceddüt işine strılmı~ olan 
n:ıek üıaaııa r.evk gurur veriyor. bUY?~ bir adama, hiç bir kimse bır 

Vat.e.ndqlanm, bu top~tmuzı ıe: lngılız kadar hürmet $.mez ve hay. 
reflerıdirmek içiıı BiiYUk 14il1'~ ~Usı rand olamaz. 'Devlet eefinin mesaisine 
MYIJl bir reia vekilini V4t ~ .M~ll~t Y~. ım etmek ve onun dehasının çlz
Vekillerinf gönderdi. Ştııaaıı hıslerımı.- dıği yoldan ytirUnıek hususunda cüm. 
zl ifade etınek borcuırıdur ,'fakın ka. huriyet hükumetinin ve balıuıu~ doe-
zalardan gelen kadın ve erkek vatan. tum Batvekilinizin •H-'de 1,- k' d' . r . . .._... ır e ıp 
d&§lanma da sevgi ve teşekkür duygu. b~sı~ ını _ııe çalışmasını hiç blr kimM, 
lanmızı sunarım. Demir ve çelik fab- ır nıUiıden f a.ıla takdir tdomez. 
rikala.rma temel atılmasını, millet ve Bugün burada memleketin iktıudt 
memleket sevinilecek blr kutlu hadise hayatının esaslı ve verimli bir bıtll 
1&)'1JllJJt.t Js&klıdır. olan Türk ağır &anayiln.iıı temeli alı-

lngiJi.1 ecfhhıhı uuU.u lJ)ı.:ll. ou uuyuK lfl --.:•wuı~ ıati-
~vekil tsmet tnönilnden sonra naden bize tevdi etmiş olduğunW?u gör 

lngiUz bUyUk elçisi B. Persi Loren §U meklc bahtiyarım. Buna şitap etmekte. 
nptk\1 söyleınlııtir: kusur etmedik ve etmiyeceğiz. Hüku • 

"'Eksels.nelar, Bayanlar, Baylar, metin 1ermaye için garantisini vennek 
BugUn aranızda bu merasime i~tL suretiyle kuvveti! allkuuu göatermiş

rak için cumhuriyet hükumetinin ba- tir. Vatanda§tarım lııanç Ve aevgt IJe 
na bahtettitf, ehemmıyet ve kıymeti. i§e eanlacaklard11'. 
nt kayde mahal olamıyan imkandan Atatürk ve bilk<1meti ınemleketf tam 
dolayı pek müteha.811isim. ve en modenı bir leaisa.tıa teçh~ et. 

Bu ovada doğacak olan, bu toprağı mek istediler. Elde edeceğiniz budur. 
uırlık uykusundan uyandıracak olan, \ İngiliz d ha, fen ve kudretinin size ve.-
IUrtllerin ve çobanlann )·erine en url (Devamı ıı incide) 
-----------------~--......... ~~- -----~~~--
• 33 a 1 ••" O L D M Ş U ... ~ ... ~ .. ~---• 

Bütün sinema kaidelerini ve tek niiin bütün ·--:nın altütt eden, 
.. ~ti hakikatJeıtireıı muammalOd v• ~ Franmca IÖS· 

lu bır film ... 8qroUer: BROIS dan :.:L_ R L O F 
Öniilnüzcleld çarpın ba ıJctl!lllll wuarerı 

S CJ M E R sı,,emaaında 
B"ii°'hafta cu k?.1ı Her Yerde Şen n:fis musikili 

HARRY ROY tarafından r ıaıacı·-- bir pheser. 
11111•11111u11amw111 ı 11uımn:nmn110 ı *" 1 

• hl ı aw11111ımm111111 ·- Bu gün TOR K' te '!.et.!~-""ni"F-filmi 
Şehlrler Alev içinde eJllOr büyü~~SKI' nin 

Artiatler : Georse Rıpud • Gahnel Gabno • Jotelin Gael • ~- V~a;·~a ~adian 
Avrupanın en büyük film tirketi olan UFA tarafından yüz binlerce lira r 'çinde • k l bu ı:nuu:urn film 
Metr~poliı'den yüz defa heyecanlıdır. Bütün bir ,ehrin cehennemi alev1erd;hıet· ,J: ı ış~, ~ınlerce halk~n 

felAke"tı, yüzlerce petrol kuyulanmn infilakı, tasavvurun fevkinde heyeee
11 

"
0

1 tenzilatlı v~ ıhtiraa sahnelen ... 
Rumen, Macar, Ziıan dans ve !arlulan Bu~ün saat e nıatıne 

HDkbletJn dev1etçtllk siyaseti 

olmauydı... r·---- Varın akşam SAKARYA slne.maıı 
Aıkadatter. F R A N C 1 s• ı 

. ~~denı ve ile~. bir .~!il.et en· 1 DebakAr yıldız K AV . haetahanaiade bir 
duatriaız o~.. . Endue.rı bu .~· 1 Kadmlıim earetten kurtanl IDUI ujnuıda o~ hssilis. eden bir tarih aahif ~ ferapti neft 
man medenıyetinın eaas umde11clir edercaine h<h ~ ta1V1r etı 
Jibimütesrif~Jeri,.tekraredecekde- ı yap._.. EK ( FLORENOE ) 
~~k\:;:ı.~~·ct!,~ B Ey A z MEL NIGHflNGALE 
lıuriyet rejimi olmasa ve Cumhu· .. _ı...a:- .--.. 
riyet Halk Partisinin devletçi P:Oli· F-.. ·- -ır-•ü ffU.inde ___. 
ti·L-- .... ı.:- -...ı:ı- ı·di. en~u"e·m·· 1111~·-=-=~Mral=;.;;;~---•••••11• •=-=·aııı::=-sm:ıı-=-----u:J WI ....... .., egı t••~ g ti Fi f lllfttt iiing(il' 
nin hu ıııemlekette kurulmuı hiçbir 111111maaumamauammsr.a::::mmçıa::m11•11111w111111 ıu 1 1 1 •-=ı==r·: 

• 

1 
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Dinen 
fırtına •.• 

Süheyl!, ha.rap bir halde evine dön
dü. Sevgilisi ölmilştU. Son dakikada, 
o genç erkeğin yanında bulunmuştu. 
ÖlUnUn evinde bir ha.stabakıcı bir de 
ihtiyar dadısından b~ka kimse yok. 
tu. Kadıncağız, cesedin başında saat
lerce ağlamıotı. Fakat evinde kocası. 
nm ve iki tane kilçük Çocuğunun bek
lediğini dilfUnerek dönmek mecburi • 
yetini hiaetmiı, kendini yenmiş, on. 
lan kederine feda etmenin doğru ol
madıfl!l& kani olmuttu. Ve işte timdi 
evindeydi. 

J{eodiaini kucakla.ınıya koşan ço. 
cuklatmI itti. Boğuk bir eesle koca· 
sma: 

- Hastayım. Galiba grip oluyo
rwn ! ~ama gidip yatacağnn. 
Yatağına girer girmez, yastıklara 

balını sokarak, yalnızlığından bilistL 
f ade, a.ğle.ınıya batladı. 

ÖbUr oda.dan kOC8.8ınm çocuklariyle 
oynq.ıp güldüğünü hissediyordu. :iu 
onu bilytik bir haksızlık gibi isyan et
tirdi. ~ile bastı. ~len himıe~iye: 

- Söyle onlua ... GUrilltU. yapmum 
lar. Batım ağrıyor. 

Bqka odada yatan kocası Feridun 
geç v.akit, kapıyı araladı. Bqmı uzaL 
tı. Yav1.1 bir sesle: 

- Bir eey ister misin! nasılsın? 
Gene; kadın, sert bir tavırla cevap 

verirdi: 

~ Of! Beni rahat bırak ... Bir eeye 
lhtiyacnn yok! 

SUheyll, bitmez tükenmez bir uzun 
rece rec;irdi. Fakat nihayet sabaha 
kl.l"lt daldı. Uyandığı vakit öğle ol· 
muttu. 

Yine ic;inde bUyUk bir acı vardı. Fa
kat babı, nispeten ıUkihı bulmuştu. · 

Kanamm uyandıfını haber alınca, 
Feridun, çalıştığı yam odasından çı. 
karak, onun hatmnı B<>rmrya geldi. 

-k İyiyim ... TeşekkUr ederim ... Ço
cu lar ne •apıyor? 

.. - . ~va g\hel. Dadıla.rtyle gezme.. 
re gıttıler. Haberin var mı... Efdal 
ölmtıt. 

Keaik bir sesle, genç kadın: 
- Yok ca.nım? • dedi. 

- E\-et. 42 yaşında. .. Kısa bir has-
talık geçirdiğini gazeteler yazıyor. 
Canhırq bir hrc;kmk, adamın lif ı 

ıu keatı. • 

SUlıeyll, kendini ne kadar za.ptet 
mele iatediyae d • 
cilmlele . e, kocasının bu aon 
mişti. A~~:u~ a.cısı:ıu. ~eniden det-

Erk k dcrinı gızlıy,emiyordu. 
blre S:~~~a hayretle baktı ve birden-

- Sen bunu biliyordun galiba. 
DUn de Yanındaydın her h .. 

Genç kadmda artık alde ... 
mecali bile kalmamıtt.ı:aıan eöylemek 

- Evet! • dedi. • Evet. Ş. mdi 
latediğini yap. 1 artık 

Feridun, kapıya doğru il 
1 

. 
palı oldufunu a 1 er edı. Ka
Bir koltuğa otu ndaYmca ~eri döndü. 

r u. Rengı u"m t - Ne Y•P&bili . 11 uı u. 
du. rıın kL. • diye aor. 

iki eliyle YilzUnu k 
toplanan Y&§lan .. &Pl.dı. Gözlerine 
du. gc.stermek istemiyor-

Biraz sonra sordu. 
- Niçin bu iei ya~tın, 
Kadın, cevap bil · 

e vermedi 
O adama doğru on · 

~kı nuıl ~~latabUirı:uc;~~den büyük 
kın etmek ıçin de .. .. caaını tes. 
diii yüksek hissin' o~uy~ karşı besle. 
de doğru bulm 1 ınkar etmeyi hiç 

uyordu. 

Erkek devam etti: 
_ Beni artık ııevmiyor muydun? 

Benden bir giklyetin mi vardı? 
_ Anhyamazsın. 

_ Çocukların! Ya çocuklarını hiç 

dU~nmedin mi? 
Genç kadın omuzlarını silkti. 
_ Çocukların bu iele ne alAkası 

var! 
Feridun başını kaldırdı. 
_ ... Fakat ayrılmamız 18.zımgele-

cek. 
Kadın haf Ü bir küstahlıkla sordu: 
_ Çocuklan benden alına.zsm eL 

bette ... 
Erkek inledi: 
- Ben ne ola.cağmı '! 
_ Onları görmekten seni meneL 

mem. 
_ Bak Allah sana ne büyUk ceza 

verdi. Acısını sen çekiyorsun. 
Bu f§te rerre kadar kabahati olmı

yan Feridun d&, heyhat, mUatahak ol. 
madığı bu acıyı çekiyordu. 

Süheyl! sordu: 
_ Ne yapmak niyetindesin? 
_ Ne bileyim ben! 

Genç kadın bir a.n tereddüt etme. 

den sonra: 
- Senden bir teY lstiyeceğim ! - de. 

di. • Beni iki Uç gUn yalnız bırak. 
Kendimi toplryaynn. Hastaymı der • 
ain. Çocuklar da yanıma gelmesin. 
Sen de odama uğrama. Sinirlerim ya. 
t.Jeıp muvueınemi bulduktan 80nra 
görütürUZ. 

Kendini toplryarak Ulve etti: 
- Tabif' kararlan .en verirsin. BU. 

tUn hak sende. 
Ve boft.ık bir sesle illve etti: 
- Bana biraz acı. Merhamet et. 
Genç adam, cevap vermeden, ya. 

v~. odadan d1§8.rı çıktı. Onun ço
cuklara: 

- GUrUlttl yapmayın. Anneniz ra.. 
hatsız! • dediğini Süheyli. ieitti. 

üç gUn sırayla çorbayı getiren hiz
metçiden başka kimse odaya girmedi. 

Aqamları babanın çocuklarla oyna • 
drğınr gene; kadm ititiyordu. Adet.A o. 

na kendisin! unutmllf8,Ir gibi geliyor
du. Hafitçe kmkanmrya bile ba§lamı1-
tr. Saatler geçtikçe kederi de ırilldllı 
bulmuştu. Hatıl ağlama~n için kendL 
ni zorlaması 18.zımgeldi. 

Koridorun ötesinde çocukların f a.z. 
la patırtı ya.ptıklarrnı seı.en baba ses. 

lendi: 
_ fflt. .. Yavae olun... Annenizin 

hafı ağrıyor diyorum size. .. 
Genç pdm, hemen ya.tağmdan fır. 

Iadı. Kapıyı açtı. Yavnııannı çağır

dı. 

.tıdai de: 
- Annesi.- • diye kOf\l§tular. 
Süheyl& onları kollan aruma al· 

dı. aapune baatırarak: 
_ .Anneniz daha kendine gelmedi. 

Biraz halıiz. Fakat sizinle mequl o
lan çok iyi bir babanız var. Onu dai. 
ma seviniz. ı 

Bu aözleri söylerken, bir elini de 
kocasına uzattı. 

~ adam, fazla coekunluk gös. 

termeden. boş kelimeler konU§D18dı, 1 
hizmetçiyi çağırdı. Ve emir verdi: 

_ Hanımefendi iyileşti. Sofraya °" ı 
nun da yerini hazırlayınız. 

Nakleden: (Hatice Süreyya) 

anıca 
Gemn 

mühendisi 

.. ;:.._:·:.:·.:..:· ·i:fE~~a ..... 
' ·.·ı·.~::.·.: 

-

Mi ki 
Yediler 
arasında 
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Yazan : Niyazı Atımet 

414 sene evvel bugün 

Süleyman Bağdattan Tebrize 
hareket etti 

Bağdatta altı bin k61e~I ve yedi vezir 
kadar serveti olan defterdar idam 
edilmiş, 'fehrlzde yalnız bir Kilrl 

beyi adamlarlle 61dürUlmilştü 
Tebrızden kalkan ordu tam altı ay 

sonra ıstanbula geleblldl 
1523 yılı 4 nisan günü, 
41 4 sene evvel bugün. 
Padiıah Süleyman, Bağdattan 

Tebriz'e hareket etti. 
Bağdat fethedilmiş, bütün hü -

kumetlere zafemameler gönderilmit· 
ti. Şimdi fethedilmit bulunan T eb
rize girecekti. 

Şah, Yanı terkederek çekildi. 
Ve ordu Tebriz'e girdi. 
Süleyman, §ahın sarayına büyük 

veziri ile beraber yerlC§tİ. Diğer ve • 
zirler çadırlarında kalıyorlardı. 

Büyük vezirine sordu: 
- Ordu çok meşakkat çekti mi} 
- Pek çok §evketlum. 
- Onların gönlünü hot etmek 

gerek .. Her nefer yirmi altın v_e se
nevi bin akçe tahsisat alan her tımar. 

lı senede iki yüz akçe farkı alacak. 
• • • 

Süleyman Teb'rizlilere iyi mua
mele ediyordu. Çünkü bu şehrr. gi
rerken kendisi sevgi ve alkı§la kar
ıılamı§lardı. 
Yalnız, kansız girilen bu şehri ken 

di adamlarının kaniyle buladı. Bağ-
datta defterdarının idamına emir 
vermiı ve veziri İbrahim pa§a bu 
hükmü yerine getirmişti. Çünkü 
idam emrini bizzat vezir bin bir in· 

tirika ile temin edebılmit bulunu • 
yordu. İbrahim pqa defterdar lı · 
kender Çelebi ile beraber kayin bi • 
raderi Hüseyin Çelebinin de baımı 
kestirdi. 

Şimdi bu iki ayn ayn yerde veri
len idam hükümleri arasındaki farka 
İ§aret edelim: 

Defterdar lskender paşa tarihin 
nadir simalarındandır. Onun, bir 
ordu kadar köle maiyeti vardı. Sayı-
sı tam altı bindi. O, kölelerini iste
diği gibi yetittiriyor, büyük makam• 
lara çıkarıyordu. içlerinden yepisi 

büyük vezirliğe kadar yükselmitler • 
di. Padi§ah bu kölelerin müzayede 
ile sntılmıyarak saray kulib a· 
rasına alınmalarını ve lskender Çii 
lehinin yedi vezirden fazla servAf • 
nin müsadere edilmesini emre~~· 

- lbrahim , lstanbulu özlec. olan 
değil mi L \ btl· 

- Beli padiıahım.. yonız, 

Koca vezir, en büyük intikam 
almıt bulunduğu için memnundu.için 

lstanbul yolu ta:-.1 altı ay sürdü. 
Türk ordusu T ebriz' den hareketin· 
den altı ay sonra muzafferane payi· 
tahtına döndü. 

HABER 
AK 9 ~ M .POSTA & 1 

iDARE EVi 

lstanbul 1 Ankara Caddesi 
Poıt• kutuıu ~ lstanbul 214 

Telgraf ecresı. lstancuı HABER 
Yazı l51erı telefonu U871 

• ld~re ve ll!n .:· 1 uıııza 

t! ABONE ŞARTLARI 
7,,,,,,,. E~tt•lııı 

Senelll• ••OO Kr 2700 Kr. 
e avıtk 730 .. ••50 .. 
3 aylık 400 .. 800 .. 
, ayıık ta<>_.. aoo .. 

Klmyqger 

HUsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. Bil· 
umum tahlil1t. Eminönil Emıtk ve 
Eytam Bankıaı karımnda brct 
Bey Hanı. 

Kapah zarf usuli le eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Ekıiltmeye konulan iı: Malatya iıt11yon tetlıatından ol 535 metre 

uzunluktaki yolun parke tat kaldırım inta•tıdır. 
Keıif bedeli "'25.715 .. lira "85,. kuruJ•'.lr. 

2 - Bu ite ait evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme prtnameai 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri ıeneJ prtnl mesl 
D - Fenni prtnıme 
E - Silıilei fiat ve kqif bOJha cet veli 

tateyenler bu evrakı (130) kuruı bedel mukabilinde ıose ve koprüler re-
iıli!inden alabilir. 

3 - Eksiltme 12-4-937 tarihinde pazarteıi günü ıaat 11 de Nafia Ve • 
Jdletinde Şo•• ve Köprüler Reisliği Ek siitme Komisr.onu odasında kapalı zarf 
uaulile yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ( ı 929) liralık muvakkat teminat 
vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatn::meyc tev • 
fikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ÜCjÜncü maddede yazılı saatten bir saat ev• 
velinc kadar komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir 
Postada olacak ~ecikmeler ltabul edilmez. (695) (1662) 
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Suriyede bir 
isyan daha 

patladı 

ltalya geoeralı 
kurşuna dizildi 

Hükiimetçiler Burgos 
cephesinde ileri hareketlerine 

devam ediyorlar 
H&Ieb, 8 CHuaual) - CAnbluatan 

bildhill10l': Evvelki IÜD Tllrlr. budu. 
na yaka k6ylerden Tel Ha.cep ve Şa
randa otunn Kürtler iayan etmişler 
ve Suriye jand&rmal&rma atet &ÇDllf

lardir. Bunun berine yUzbqJ Şef"ık 
bey kumaı>daamda gönderilen iki tak.. 
viye bölUğll KUrdlere hücum etmil ve 
KUrdler köylerinden kaçnr11lardır. 

Suriye makamları Ktırdlerin llOll aia
t.elll TUrk cephaneli Jrullandıkalrmı 

lddla etmektedir. 
HAB!2 - Bu iftira da alçaklığm 

w,.ı nUmunesidir. Suriyeli hUk6-
~- Ha.taydaki ciD&yetlerinl ilet.. 
~ için bakınız ne llefll entrikalar 
~ ve ne iifeiıç yala.nlar uy. 
dllrmaktacbrlar. Fakat bllalnler ki 
~ modası geçmif tabiye1erle Ha.-

tiyh TttrkUıı haJc1a bofulamıyacaktır, 
Kıyam hareketi reisinin 

beyanab 
Baleb, 3 (Huaual) - Sariye gue.. 

te1er1 Cebeli DUnız kahramam Emtr 
u.u.nın Atrq'm beyanatım neeret
mektectirler. J!m!r HaaanUl Atrq 
Dllrdlerbı Suriye ile olan muhanma
l&rmdan baheederô demlftlr ki: 

"- Bizim vaziyetimiz açık ve kaL 
ldir. Hic;blr eebep ve nretle, batıl bil. 
yük bir menfaat mn'JrMillnde dahi Ce
beli Dllruza bir Suriye valisi ve Su. 
riye jandarmaaı gönderilemez. Gönde
rlldlii takdirde buna eiWıla mukaMJe 
edeceflz. Net.ekim Fmdl de aiWıa sa
nbmf bulunuyoruz. BlltUn Dtırzt ql. 
retler\ bu milli hedefte el ele vermif. 
tirler. Suriye cuhmurreial ve Suriye 
nurrlan bize gönderilen valinJn nl
ha~t aramızda altı &y kalacağmı 
aöylemiılerdi. Biz bu llSslen inan. 
~ ~vali pUr ~hır. 
"~Jğa. ~ Bu da klfl gelmedi. 
Dilrzt qlretleri aruma tefrika to
humlan eeıpmek l8tedl. Tabii kolun. 
dan tutun4 hududumuılan dıpn fır 
ıattık, attık.,, 

- Sultanill Atnt bu !ayan hareke. 
tiyle ne dereceye kadar alAkadardır? 
"- O 1'iliyol'IUJ1us ki menfumda

dır. Fakat Sultanın Atrq btltUn yap. 
bJdanmm doiJıı ve cebeli DUruzmı 
menfaatlerine uygun bulmaktadır.,, 

Emir Huanill Atrq bundan llOD!'& 

Cebeli Dl1nız pıu;lifiniıı liri kısma 
aynJdıimı, elaıeriyetin Suriye ve 
~ya aleyhtar oldujunu 116yJemlt 
ve ili.ve etmfft!r: 
"- Hecleıflerimls tamamlyle milU

dir. Hakikati görmJymler ae biiıe n
tih&k edecelderdir. Bundan embı oL 
mamak DUnt1ltln ualetinden bfha. 
ber olmak demektir. Bbılm mUcadele
mlz sillhlt bir mileadeledir ve ancak 

TAN'da: 

Rakı aarflyatı 
artıyor· 

' •ralciıkça çalJpnlarm adedi, bina-
enaleyh hulneye vergi verecek o. 
lanlarm ayım artar. 
Ben açık llÖyliyeyim. Rakı IU'f"ıya. 
tı ve bu yQsden Jrıpnılan p&I"& ı. 

kadar ualll'I& o kadar eevlnirtm. 
Abinden duyacalmı hiui lllty1emL 
ye bllmem lüzum n.r nu ! 

CUMllURltEl"te: 

Peyamfnın 
••Peyamı ladlvac,.ı 
Ar~ PeyOml JJis/"*"ı Bo

YG" Ne'ba1tat Brinç & ,.;,a"1atflGli. 
nı, lnıgü11, ~f tMoak kendi autu. 
nunda /tkralmttn yeriu konmq obl 
ildNTa ~ğrMebUtrtif lnılaınuyoruz. Bu, 

ar~ OllCClk., bugan tebrik~-
debiheJc ....... ın.::e vernwı1rtedir. 
Bu,..,,......'*' ........... 'V6 b6yle 
bir~~ ille~ bir aaade
te tdiWitsalıı ..... dUerW. 

Karal>ntll 

mali ve idari tam bir iatikW elde et. 
tifimls gUn bitecektir.,, 

Surlyede memnuniyetılzlik 
Son celen Tempa cuetesine Beyrut

tan yazılıyor: 

Suriyede vaziyet karanızhk içinde 
ıdevam ediyor. Cemil MilrdUm ile Sa-

dullah Cabiri taNfmdan Sancak itilif. 

namesinde buı deiifilclikler yapmak 
için Pariate ve Cenevrede yapılan te-

,ebbllsler, efkin umumiye tarafmdan 
artan bir alika ile takip ediliyor. 

Suriye nuırlan, beynelmilel mahfil 
lerle yaptıklan temaalar neticesinde 
Sancak itilifınm mUnkereainde Fran. 

aa tar.ıfmdan deruhte edilmit olan vazi
fenin ıUçlWderini ve elde edı1en neti· 
celerin ehemmiyetini takdir etmifler 

iae de Suriye balla ve bilhana üniveni. 
te ıençlifi bu anlatmanın faydalanıu 

ve buna mukabil iıtenilen fedaklrhkla
n kolıyblla takdir etmeğe mütemayil 
delildir. 

Suriye murahhaalan tarafmdan ya
pılmıt ol•n tqebbUaler, bazı ıuetelerin 
netriyıtı ve ıençliiin tahrikltı neticesi 
olarak memnunJyetabliii izale edeme.. 
miftir. 

Suriye murahhıalan, Avruplldın dön 
dWderl uman bu memnuniyetsblikle 
k_af11lıpcaklardır. Buıünkü haleti ru
hiyeye ve kabinenin dofdufu Vatanı 
blokun bucilnkil vaziyetine bakılırsa bu 
it kolay olmıyacalrtJr. 

Esasen vatant frrkur menıuplan, 

kendi ıeflerine brp ilk günlerdeki mu 
habbet ve bağbbğı giSıtermiyorlar. Bir 

çolr taraftarlan inkisara uğramJtlar ve 
intihıbattaki muvaffakiyetlerl emaam
da bol bol vmtilderl bir çok nadle~ 

yeftfte tetf1metİkf1eı'dlt. 

Vatani fıra mensüplannm yerlerini 

iıter istemez terketmii olan memurlar 

tehirlerde silratle tauzuv etmekte olan 
ve her(iln sinesine yeni yeni ıayri mem 
nunlar çekmekte olan muhalefet fırka. 
ımın ufiarmı arttımuılarclır. 

Diler taraftan efkin umumiyeyi 

idare etmek ve halka müfrit bir mllli
yetpe"erlllr kabul ettirmek istiyen il· 

Bir tayyare 
rekoru 

Franm hava nezaretinin mükafatını 

Jruanmıı olan tayyare, resmini gehdU. 
Pnb "Brequet,, jiroplarudır. Bu ji
roplan tam yirmi dakika mott'rünil it
letmeksizin handa durmaca muvaffak 

olmuttur. Tayyareye taJaJmıı olan 300 
beyplik motör "Hilpano • Suiza., ma
kinesidir. 

Fransa bava neuretinin koyduğu 

milJı:lfat, havadan daha atrr bir maki

netÜn 20 metteyi tecavtiz etmiyecek bir 
Wre ifinde dönmek prtile en çok hava 
ıQ ~bilen tayyareler içindi. 

l'ennın 
garabetıerı 

taun lnılaklan tanfmdan iılenemi· 
yecek kadar yilbek ihtilulı ıealer 

için timdi çok f aydah kullanıı verleri 
bulunmuftur. Su ~olu vazo ve kaplar 
içhuJe yetiftirllen p&tateı'erin ne vil 

nhma11nı bu sesler pek ç b k !<ofaylış
tırmaktadır. Yeni kefif Nev} o ku., fen. 

nt uaıtırmalar llboratuvarmdll bulun

muttm'· 

niversite gençlifi, açıktan açığa hUkQ. 
met aleyhinde propaıanda yapmakta· 
dır. 

Hük\imet memleket dahilinde halk 
kütlelerinin teveccüh ve muhabbetini 
mubafua edememlftir. idare kadrola
rında yapılan defitiklikler ve demir 
gömlek tetkilibna mensup gençler ta. 
rafından sebebiyet verilmiı olan bazı 
hldileler, köylil sınıfının Vatani fırka
ya kartı muhabbetini sofutmuıtur. 

Şimali Suriyede buıün me;rkii ikti
darda bulunan Vatani fırkaya kartı in. 
ktr edilmez bir aksUllmel ba11öıtermit 
tir. 

12 Şubatta Halepte ve 25 tubatta 
Llypzigte vukubulan ve aakerl men· 
suplann demir cömlekliler tanfmdan 
tecavilze uğramasile neticelenen bldi. 
seler, Suriye gençliğinin tehlikeli tah· 
rikttını ve kllat&lılığmr gösteriyor. Bu 
hal, buıünkü mütkülltı tiddctlendire. 
cek bir mahiyettedir. Bu ıençl~rin Fran 
sıs askerlerine de mütecavizane battı 

hareketleri Pranaız - Suriye muahede 
sini tehlikeye ko,,a'bilir. Herhalde all· 
kadar makamlar, büyilk bir mesuliyet 
altına girmezden hük\imet içinde bir 
hükumet kurmağa istihdaf eden ve Su. 
riyede umumi bir hercil mercin ilk un
surlannı tetkil eden bir tqekkülün mev 
c\ldiyetine artık uzun müddet taham
mW edemiyeeektir.,, 

Halayda çevirmek iıtediklerl 
aon dalavere 

lakenderun sancağı için bamlan&
cak olan, Anayasa Suriyede iki nok· 

Paria, ' (Husual) - FraJl8IZ ga.ze- ı 
telerlne pre Franko hesiJnetinin mU-

ııebbibi olan İtalyan generali Bergon. I 
mli kurtuna diziJmiftir. 
Anlaşıldıfma göre, tiJn~ ilk 

aaflardaki İtal an kıt'alarl bır müd. 
y alınmıf)ar 

det için geri hizmetlere • 

dırAyni r.amanda, ttalyan )tuVVetleri
nln İspanyada yeniden toplandıkları 
ve P'rankonun Madride kaJ1I yapaca
fl son bir taarruzda kendbıine yar-
pmı edecekleri de aniafJlıYOJ'· Bu ta. 
arruz bllyUk bir ıııiddetle yapılacaktır. 
ÇUnktl muvaff~ uğrarsa 
• ki mUphicllerin eaeriSi buna k:ıL 
dirler • Frankonun ve btınetlce t · 
yanların ispanyada tu~alarma 
!'.9'1.kln kalmıyacaldJr. ...... 
Tez atı ar 

Ankarada ıkan .. uıu... p
tesinin 2 mu! tarihli nüsha
ımda .. politika bahisleri.• •Ü· 

tununda okunmuıtur: 
Bizim "Camharifet,, ~ 

teli, İapuıyol cumh~ -
ni llVWL ''Cumlimi,el,, adr· 
Dl tafiJan bir .......... -C-· 
htiriyeepler,, i _.. •imee! 
clmniyora, füat ........ 
bina tuhaftır. 

Santander, 4 (A.A.) - t!= 
luınetleri,, ta1J&fe .. toPSll ..kulncJeki 
nin m~ti ile BdflOI cer· 

ileri harc.:ketlerine devam ederek Sor
ıente de Lara kasabasına 1ı1kim olaa 
tepeyi itaal etmiflerdir. 

BUbaoda 
MaJrit: 3 (A.A.) - Bilbaodan bildi

rildiğine göre peqembe günü Gorbeo 
daiı cıvannda baılayan hareketler mu. 
lllUvaffaki]llttle neticelenmiı ve bütün 
llllntalca hükillnetçilerin eline gl!çmiftir. 

Son hücum esna11nda gafil avlanu 
diitınan, harp meydanında otuz ölü ter
ketmiftlr. HUk<Unetçiler, dört mitralyö• 
ve Ot\1% bet tüfek elde etmiıtir. 

Tanca hldiselerl 
Tanca 4 (A.A.) - Evvelki ıün Al

lruarda bir takım brpphJı:Jaı çıkmıı 
olduiuna dair muaırrane pyialar dolat 
nıaktadır. BJr evin bombalarla delik de. 
~ 01d\ıtu haber verilmektedir. Yerli
... , ı5re A1kuar yakınındaki rnmtaka-

~ir ahalisi endite içindedir. 
bulan ınemurlan sıkı bir tarauutta 

aıalrtachr. tıpanyanm Albur kon 
;ıosun""1 ailesi ile. diter bi~ aileler 
etou&ıta lelmiflerdir. Tanca abalisl 

l•Yri aaen.tunctur. 
sıncı:-:. Mart h 1 d i ı e 1 e r i esna. 

e.de bir ltalyan bahriyeliainl 
yaralılllıf lan 
tevkif' 0 İspanyol telıiscilerin 

:ne tefebbüs edil · tir' Ko mıı • 

Lo nand Plbllerin faaliyeti 
n ra: s (A 

tan bildirlldlltae .A.) - Cebelüttanlr-
harp ıemnert, göre, bptmyol ast 
landa CebeJGttanktan iki Ho-

YaJ>Unanu .S11rd '- '-'.-ı ne alarak C urara. yedeııuıı:n. 
Bu ıemDer Nf eutaya 1iitünnü1lerdlr. 

gre •e Lhada cemDeridir. 
tadan dolayı bllytlk bir alaka ile kar. 

!;!E.:=ıı.;:~ ~ip 19~/iz« <'«ıap'Virclim ... 
"2-:_mm:lak8:ıdenm ~M"lel· Dö tortarın afasına ur ın 
ler Cıemiyeti tarafından gönclerllen b 
=::..::,,"C:~ı: giden saçlar ir daha çıkmaz 
TUrk oldukl&rmı beyan etmeleri, bu ~ (K. K. H.) İlma- kin. Bunun İçin ne yapmalıya? c.. 
nahiye ahalisinin İakendenm& bağh siyle,.....,..: ~-\__- nbmm beldiyonım. SaJıdarmu 
bulunmalfll'llll i4ttemelerl ve bu istek- "Altı ,.. enel ~ ~ aunamn.,, 
terinin, TUrk ı..yetiniıı takdim ettiii oldu; MÇD dtildildü. ~...:.:; EIC[l .. ~ ABIMız: 
proje ile benher, e8U olarak kabul Jorchma. Müdire a.ı « .ıw.&Ye mek ennizin derisini güzellqtir • 
edilişi. bend.n rapor istedi. ~ ... kabul hem \'ekYUmutak tubnak için aize 

Bayır, 8uçü ve Hune nahiyeleri- cloktonmdan rapor ptii - .. . ço Pratik hem ucuz bir çare 
nln takeııd~ rapt.ıedllmelerinl yal. etmedi. Ve: .• · __ t.,;.;. aoylıyeceğim. Bununla ellerinizi o-
nm ıiyUI ~ 1Ul8Ul'l noktalardan de- _ Rontkene ~ ~i ~~iZ iyi temlerini derhal görür· 
fil, iynl mınında iktleacll bakmıdan kene~ cWr ,.,_. P de •unuz. 
anırl bir ~ olarak bbuJ' etmek meden mektebe kahal .....,.,,, • k Y anyanya ıliserinle kolonyayı 
IA.zmıdır. eli. • 81'1ftınruz. Bunun İçine iki kahve 

Diğer taraftan yalnıs Antakya.nm Biz ele Sifli Etfa1 ~ ~1~ Asidborik •tınız ve büyükçe 
malik olduğu r.engin toprağın, ve b1l sittik- 3 • 4 ay ~ Tois za. ır limon .mllktan aonra gene iyice 
toprak meyanında - Amuk vadisi.; rqbk· • ,..._ ..... hllme lcan,.tmna. • 
nin - düny&nm en fazla mahsul veren mu b...-Çfsetek illa'-= k • itte aize el ıçin mükemmel bir 
bir yeri olduğunu, geçmit zamanlarda lere aJDdı, Ye her ,;1"'8 ..... _hlv_al:.::et:.:...'IUJU;...--·-··-------
Suriyeye geçmek üzere olan muazzam rontkene koydu. R~ .... :: 
orduların bu kapıda rahat eoluk ala- ıs ... - '-.!C ........ _..._ avn.- manya 
rak istedikleri erzak ve malıemvf ldilclü, deıkea .......- ra;:. ··., 
buradan teminle seferlerine devam·~ ~ ~~~~.·~~ sovvetıerle 
tiklerlııi tarih bildiriyor. uw uınn &""'. lift- oWu, ve ba- ı 

İfte bu ~ilriuebetle Amuk vad~ IOlll'& bu~~-; bir an aşı 
ni kurUtmak leini Uzerine almak ie}in :!um bir ~~~c1e1:: yor 
bir eirketin, Suriye ve LUbnana bL na plmedi. . ~ .....:-..ır batnnm esal ı...ı_(Bflf tarafı ı 4nclüJ 
kim olan mandater Fransız lli komi· tor bir dlldctuia-~~ ki ıe- teırild 111 nd'-uzı olacaktır. Bu bal. 
11erinln etrafmda Ciolqarak bu imti- aç ~ ~. Saç ıehni • LeJdstaıll ~:Ye dUıUnneJı:tedir. Mu· 
yazı almak UmidiyJe bet milyon lngi- ne baJl o ~ bir baJlfleı • biıhaua endiıe içinde. 
liz liruı venbe- hazır bulunmakta. yen y-1-- s*Ç r-.-;:-~ _ .. __ çare. dit· 

.,- • WRW1lll ~ MÇ aç aeb- aa• cenahın .. _ • 
dır. Şirket, İskenderun l&ll""'".ı;....JD iL -· _........_? •• • "'lllleZ a ... t•ri e"-• • -- Adn 

""'&&U ~: ·?-~ .......... lieldi,o- adındaki haft.LL ·-n Oıan 0-
tikranndan ~ı bu imtiyazı elde et. .... ~ ~_..11111 Alınan-.: cazete. Sovyet 
mek emeliyle bllyUk bir gayret ar- na. & _....~ .-ı-tptldat ,:n açık kılmq olan 
_ı_etm_ek_t.edir_·_. ________ , ~~ölen aa~Jann ye- ~atırlatma~dder piyaMa oldu· 

lngilterede niden çıkmWiçinı:::~ ..;::-ııı:.~ ~; Fütuhat yolu 

kıtlık endişesi =~~~: ~.:::::-~:.:.aı;!i 
Ancak 17 gDnlDkuıı :,~~iıf0;: ":.~;.:;-

stoku kalm•Ş ~ç ~aitf1:ii yoktur. ._H...._ orpnı t'lan Oa· 
Lonc!ra, 3 (A.A.) - Daily Mail ıınlcln ve • • * A1-nYldiaki ~~~diyor ki: 

gazetesinin bildirdiğine göre, bazı .zl 1tlzeJl~tl AJsMD1' ile<ao.yet R llacldeler ~ 
mebuslar, bir harp ihtimalinde ah. I ,. 'I" I -.ıe~ tıllhf1 ~ usyaıun mubn. 
linin iqeai meselesi hakkında hükQ. 1 l V8 Y~ Z 881 ~ 1Dıt1t.a.. • 

__ L. ~ .. _ ----.... ortaJıa bir takma 
mete yeniden bazı sualler .,ra~ D Z ~-.._ ~~r. Vati-

tır. ~· ·~ ....... ~~ 
Halen un ihtiyatmm ancak 17 (M. ~ ~ ::;.::: llitıer -ile •;:

4
= 

~unlük yemek ,ihtiyacına tekabul e- "18. bdlr m,lll'llllıifıllt:.~ orf, .a.ı-.~llaalftaa oldup veçhile 
decek bir \·a~i~tte bulunması e~- , nm.,.. o.... ......,.. ......... - Sot,eı lttHala 
n umumiyede heyecanı mucip ol- Fakat•.•: ad ;ı•ı 1:e1t~Ei:i.Jif111"= 
m\lfblr. ,..-. .... 



Fenerbahçe dünkü maçta 
Üçoku 1- O yendi 

Ankaradaki maçta Doğanspor 1-B-en-ı-·m_g_ô-.z-üm-le-: 
Ankaragücüne 6 -1 mağl.up oldu D .. k ·· a 

Milli küme ~açlarının F enerbah· Şabanın ofsayt vazıyette durmuş ol - U ll ll m ç 
çe ile lzmirin Üçok takımı karşılaş• ması yüzünden ~u g?l sayılmadı.. 1zmirin Üçok takımı dün Taksim sta-
ması dün Taksim stadında cumartesi Bu ciddi tehhkeyı atlatan lzmır dmda ilk maçı Fenerle yaptı. Ve 1-0 
ol~s~na rağm:n üç bini geçen bir liler sıkı bir ~~ın ~aptılar ve mer~e~ yenildi. iki takımrn dünkü oyunlanrun 
seyırcı kalabalıgı Önünd ş · muhacimlennın hır anlık tereddudu şo''ylece bir mukayesesini yapa.~ı.m. . . 

e ve azı 1 d kl .. d .. / -
Tezcanm hakemliği ile oynandı. yüzünden yaak a ı arı Y~.z ey~~ Maçtan evvel tahmin ettıg.ı~ g~bı 

Saat dördi.i on geçe evvela saha- yüzünden yakala~ıkları yuzde ~uz J Üçok enerji, sürat, ve cesaret 1tı?arile 
ya çı~.an lzmi~in siyah pantalon ve Onuncu dakıkadan sonra u~ - iyi varlık gösterdi. Buna. mukabıl F~-
san gomlekli Ücok kl .. b ... N · d- tünlük gene Fenerde fakat top, cıd- ner takımında da nisbl bır beraberlık , . u u. eıa l . k l . b. .. 
Zıya, Alı - Şükrü, Enver, Adil - den talii olan zmır a esme ır tur· mevcuttu. Üçok oyuncuları bir buçuk 
Nan:ıık, Basri, llyas, Said, Saiın. lü giremiyor. . saat hiç yorulmadan oyna~rlar. Ve z~-
şeklınde. 20 inci dakıkada Fener soldan man zaman Fener kalesi içın çok tehlı.. 
• F enerbahçe takımı da: Hüsaınet- bir hücum yapıyor Adil, Fikreti g~ keli oldular. Fakat on bir oyuncunun bir 

tin - Yaşar, Lebip - Mehmet Re· ne favulle durdurdu. Korner yen- buçuk saatlik gayretini . m~ayyen bir 
pd, Angelidis, Cevad - Fikret, Na- ne yakın bir yerden kaleye havale e- hedefe çevirecek kuvvetlı bır merkez 

r ·--t •ı.r.· ," i muhacime veya tecrübeli bir merkez 

Fmıer ımıı1taoim!erinin gol 

~ Bülenc:l, Şibaii ve Niyaziden mü
tekl:epti. 

Dördü çeyrek geçe oyuna başlı • 
yan Fenerliler beş dakika kadar lz -
mir kalesi önünden ayrılmadılar. 
Altıncı dakikada münferid bir akın 
yapan Üçoklular da Lebibin hatası 
Yüzünden Fener kalesine ilk tehlike
~ geçirttiyse de Angelidisin gayre· 
tiyle atlatıldı. • 

F e O~un~u da~ik~~~ s.?:ıra oyun, 
. n~rlılenn barız Ustunlugü altına 

· ~dı. Fakat sarı lacivert muhacim 

l tdtının Üç ortasının, bilhassa Bü -
en ve N · · f .. d acının ena oyunları yü -

zun en bi t .. ı ·· 1 dı. r uru go yapamıyorlar -

21 inci dakikad f 'k · .. 1 • a ı retın guze hır ortalayışını kalenin d·· t b .. .. d or eş meta 
re onun e yakalıyan B"l d 

k. k 1 . . u en topu 
ra ıp a ecının eline attı B k . ı . · U ISim· 
da zmır kalesi adeta bornb d _ .J·ı· f k ar rman eaı ıyor a at gerek kal . N . d 

k "d f ecı e1a ge-
re se mu a iler canla b 1 1 • 
la ı . 1.1 aş a ca ışıyor-

r, zrnır ı erin mükern ·ı l 
da .. nıe şansa· 

rı goze carpıy ·· · • or, uç ortanın bir 
şey yapamryacag'" l . 
24 üncü dak ını an ryan Fıkret, 

da b. .1.kada İzmir kalesine 
yan n ır sut çekt' N . d . _.. k b:ı: ı, e1a ın elın -aen açan u .. t b k 
1.. · d' şu oş aleye bir tür-u gırme ı. B' 

.. ıraz sonra Şabanın 
yaptıgr vuruş da kale d' ... . l 
yarak av ta . . ıregını ya ı . 

u gıttı. 

Devrenin s d k.k • 1·1 on a ·ı alarmda iz . 
mır ı er açılır gibi old l .. 

· b' u ar, oyun mu• 
tevazm ır şekil ald .. d 'lk 
d f ıgı esna a ı 

evre sı ır - sıfır nih tl di 
B k 

aye en . 
u ısım - son on d k'k .. 

14 • a ı a mustes-
na. sarı acıvertlilerin h4k· . . l 
tmda . a ımıyetı a · 

gecmış ol ... 
h . h. masına ra<'>'men mu • 
acım attrnda N· . "' ha k ıyazı ve Fikretten 
ş asınııı rnuvaff k · 

.. .. J a . ıyetsız oyunu 
yuzunuen gol t 1 

l . . a 1 anıamlstır. 
zmırlıler ise k · .. 

· ff k 81 ı~an kalelerını muva a ıyetle .. d f 
ra" e .. rnu a aa etmelerine 

gm n hu~um ha~larını bir türlü 
muntazam ışlctcrnediler 

İkjnd lıaf tayrrnı 1,.111• • ı·ı .. 
A k - ır ı er ruz • 

garı ar alarma alanık b 1 d, 1 
da F as a ı arsa 

ener rn · l ~ b h" 1 uavın ıattında kesilen 
u ucurn a ton fı'k . t . 1 . • • F 1 .ıe e gertı. zmır 

muavını · en~r]· l .. 
d . ~ 1 to arı(";t fovulle 

urdurdu. Fıkr<>' İn r kt' ... · l .. • .e ıgı Ju ceza 
vuruş~nu .e~ratli bir çıkışla yakalı. 
yan Nıyazı ılk sayıyı kaydettiyse de 

L t , muavine malik olmadıklarından pera-

çı1roramadıkları 1ı'ilcum1armd.an biri 

dilen topa düzgün Oir kafa vuruşu 
yapan Bülend, maçın ilk ve son go· 
lünü atmış oldu. 

Bundan sonra oyun karşılıklı hü. 
cumlarla fakat daima Fenerin üstün
lüğü altında başkaca ~ol atılmadan 
J - O sarı lacivertlilerin lehine bitti. 

Galip takımda Hüsamettin ve Le
bip çok bozu~ bir oyun oynadılar. 
Cevad da eskı oyunlariyle kıyas e
dilmiyecek kadar kötü oynadı. Mü· 
dafaada en göze çarpan gene Meh
met Reşad oldu. 

Muhacim hattında Niyazi biraz 
korkak olmasına rağmen bu hattm 
en faaliydi. Fikret mükemmel, Şa
ban isabetsiz, Naci şahsi oynadı. 

İzmirliler ise canla başla oynadı· 
lar vücut ve nefes itibariyle rakip
lerine faiktiler, fakat bir türlü biri· 

kende hücumlarla bir türlü netice ala
madılar. İçlerinde sol haf, sol iç ve son 
dakikalarda içe geçen sağ açık kıymetli 
oyuncular. Diğerleri hemen hep bir 

derecede ... 
Gol edikten sonra mükemmel suret-

y k .. b' 1 
te atak yapıyorlar. Bu ço ıyı ı: usu .. 
tlstiiste ani hücumlarla Fener ~udafaa
sını hayli hırpaladılar. Daha soguk kan 
lı hareket etmeğe muvaffak olsalardı 
bu atak anlarında beraberlik saytsını 
kazana bileceklerdi. 

Fenerbahçeye gelince: İlk haftaym 
da oldukça düzgün oynadı. Fak~.t .~ol 
iç Nacinin mütemadi çalımları yuzun· 
den hücum hattı gol çıkaram:idı. tkirı.. 
ci haftaymda Cevadın yorulm.as~ yü~ün-

d Ü ok hücumlarr daha teh1ıkelı ol-
en ç . b' 

ıdu. Fakat hücum hattı da Fikretin ır 
ortasından istifade ile günün ilk v-e son 
sayısınt çıkardr. 

Fener takımında en parlak oyuncu 
Sabandı. Fikretle Niyazi ve Yaşarla, 
Resat da vazüelerini muvaffakiyetle 
baiardtlar. Galibiyeti hak etmiş olmak
la beraber Fenerbahç~ ~akımı yüksek 
bir oyun gösterememıştır. Buna sebep 
de orta hafm kısa paslarla oynamakta 

ısrarı ve Nacı'nin mütemadi çalımları 

oldu. 
O.KAVRAK 

b' }erine anlaşamadılar. Müdafaa 
h:tları akıncılarına nisbetle daha 

düzgündü. .. . . .... 
Kalecileri mutereddit, yedıgı gol· 

den mesuldür. 
Hakem Şazi Tezcan maçı güzel 

idare etti. 
O.M.KUTNAK 

Aırilkaııra<dlakn maçoar : 

Gençlerbirliği 6 Doğanspor 1 
. . d de oyun oynamış, santrahaf 

iki insayd vazıfelerınde muvaffak erkecke ffakıyetli hücumları İ· 
3 A k da G 1 Ha ı muva . . 

Ankara - n ara enç er · ta muhacim Fuad ıyı 
. "'. b l k ·ııA k.. dare etmış, or . birlıgı fut o ta ımı, mı ı ume maç . rak hır de gol çıkartmış, 

l tevzıat yapa 
larınm bugünkü karşılaşmasın~ z- l tur. 

D .. kl"b' l · 1 ve 0 muş d ·· A 1 hl · mirin oganspor u ıy e sıs ı lk'nci devre e ruzgarı e erme 

Yağmurlu bir havada yaptı. l gıençler derhal faik vaziyete 
lA deli · a an b l'k Eski futbolculardan A ae nın eçmişler ve bera er ı sa~sm~. ya• 

hakemlik ettiği bu maçta AnkaraI: ~mcaya kadar lzmir kalesinı mute-
lar rakiplerini bire karşı altı gol gı· madiyen bir tazyik altında .~utmlt 
bi büyük bir farkla yendiler. lardır. 1 O dakika kad~r 5 b.en .~ 

Birinci devre tektük dakikalar tazyikten sonra lzmir bırdjn 1~~5°. 

.. l k fzmirin mahsus bir 
m ustesna o ara · 1 O 

• . 1 da gecmış ve • 
faikıyetı a tın . . ~. l . bu 
ı . l hı'ne bıtmıstır. zmır 
zmır e ~ 

devre esnasında kendi ku-:,vet. v_e ka• 

1 
b!liyctini göstermi:, 01d~5~ ıçın .0~ 
yuncul'1:ın muvaf fokryetı .".e~eceEını 
buna nazaran tesbit edebılırız. Bu 

45 dakik« nrfında k~leci fevkalude, 
sol bek Adnan, henüz pek genç o~. 
masına rağmen , yer. tutmaları, gı- 1 
rişleri ve kurtarmalariyle birinci 

zülmüş ve ofsaytten yapı.kia.n ı lındcı 

ld ra arka arkaya ı go a· 
go en son l d l b . 
ha yemi~tir. Pena tı an o an eşın-
ci gol ile son sayı oyunun sonlarına 
doğru yapılmıştır. Bütün bu ~ayı: 
lara rağmen İzmir takımının hıç bır 
paniğe uğramadığı ve en son düdük 
sesine kadar kendini müdafaadan 
vaz gec;mediP.i kaydolunabili.r. 

Bilhassa lzmirliler centılmence 
bir oyun çıkarmışlar ve pek az fa. 
vul yapmı~lardrr. 

Hakem, gözünün miyop oluşu 
yüzünden oyunu ç~.k fena idare et
miş, ofoayttcn atılan Ankara golle
rin\ hi- tiirlii <;P.(;ememİ'itir. 

lzınir Doğ:anspor takımı yarın 
(bugün) Ankaragüciyle karşılaşa. 
caktır. 

Dii.nk'Ü mii.sabakalara i§tirak eden siivarilcrinıiz 

Yarın avrupaya gidecek o1an 

Binicilerimiz 
DUn muvaffakıyetli 
Be§ nisanda Avrupaya hareket ede

cek olan binicilerimiz dün, Sipahi oca
ğında seçme müsabakası yapmışlardır. 
Müsabakaya ·dört grup iştirak t>tmiş, 

büyük bir kalabalık huzurunda muvaL 
fakiyetli neticeler alınmıştır. 

JSTANBUL MUKAFATI 
Birinci müsabaka yarsubaylara mah

sus İstanbul mükafatı idi. 9 maniada 
en çok 1,10 yükseklik ve dakikada 400 
metre üzerinde yapılacaktı. Bu müsaba
kaya Mazhar Küçük Arkanaçla, Dün. 
dar, Doğanla, Haydar Altınlc:ı. , Ekrem 
İsfendiyar Altayla, Kemal Macarla, 
Tevfik Baykuşla, Mehmet Horozla, İz
zet Ayda ile, Suat Akıner. ile, R:şit Ba
kirle, Ziya Cazible, Rıfkı Ceylanla, il_ 

Mersinli Ahmet 
Nihayet profesyonel 

oldu 
Bugün Mersinde Dinarlı ile 

karşılaşıyor 
Mersinli Ahmed 

Olimpiyatlardaki büyük ve şayanı 
takdir muvaffakiyetlerine rağmen ta
mamen unutulmuş olan milli t;üreş ta
kımımızın en mühim uzvu Mersinli Ah
medin, memleketinde olduğu malfim

dur. 
Uzun müddet memleketin ele kalan 

Mersinli Ahmet, alakadarların kendisi
le meşgul olmadıklarını göriiıH;e pro. 
fesyonelliği kabul etmiş olacak ki bugün 
Mersin stadında Dinarlı Mehmctle kar
şılaşacaktır. 

Çok mükemmel bir pehliva.n olan A~: 
medin Dinarlıya kolayca galıp gelecegı 
ümit edilmektedir. 

Galatasaray 
klübü 

Dünkü içtimada yeni idare 
heyetini seçti 

Dün Galatasııray spor kltibünde 
yüksek murakabe heyeti mutad top
lantısını yapmıştır. Eski idare heycli 
raporu okunmuş ve kabul edilmiştir. 
Spor faaliyeti hakkındaki rapor okun_ 
muş ve bu şubede daha fazla çalışıl. 
ması temennisinde bulunulmuş ve ra
por kabul edilmiştir. 

!dare heyeti reisi Etem Menemenci· 
oğlunun Ankarada vazife alması_ d.o. 
layısiyle eski heyet istifa etmı~tır. 
Yapılan intihabatta reisliğe müskırat 
inhisarı fabrikalar müdürü Saiın Pa
nur ikinci reisliğe avukat Suad Hay. 
ri ~mumi katipliğe Osman :Müeyyed, 
m~hascheciliğe Adil Pair, veznedar. 
lığa Muslih, azalıklara da Sedad Zi
ya ve Bedri ~eçilrniştir. 

Eski idare heyetinin gösterdiği me
saiye teşekkür edilmiş ve toplantıya 
nihayet vcrılmiştir. 

yarışlar yaptılar 
hamı Selçuk Vural ile iştirak ettiler, 
Netticede Re!Şit Bakirle, Mehmet Ho
rozla birinci Ziya Cazible ikind, Dün
dar Doğan ile, Ekrem Altayla üçüncü 
geldiler. 

Bundan sonra Topçu teğmen Ceylin 
la, Kemal Girayla ve Abdurrahman 
Güvercinle müsabakaya girdil~r. Bini. 
c.ilerimiz. atların acemi olmalarına rağ· 
men sık sık seyircilerin alkışları ile 
karşılaşan muvaffakiyetler ve :yi idare 
gösterdiler. Neticede Kemal Ceylanla 
birinci geldi. 

ANKARA MUl~F A Ti 
İkinci büyük müsabaka 12 manialı 

azami yükseklik 1,30, azami genişlik 

3,5 metre ve dakika 400 metre süratli i. 
di. 

Btt müsabakada Asteğmen Faik Aşina 
ile 1 dakika 16 saniye ve bir hata ile, 
teğmen F ahri ilhan Gönülle 1 dakika 
37 saniye beş hata ile, Avni Cingözle 
1 dakika 8 saniye ve 4 hata ile, gene 
asteğmen Faik 2 dakika 8 saniye Çan. 
kaya ile konkuru bitirdiler. 

Neticede Faik birinci. Avni ikinci, 
Fahri İlhan üçüncü geldiler. 

Ay AZAGA MOKAF A Ti 
Günün en mühim müsabaka3ı bu idi. 
1937 beynelmilel ath mania müsabaka
larına iştirak edecek subay ve atlara 
mahsus olan bu müsabaka 12 manialı 
azami yükseklik 1,50 aıami genişlik 
4,5, sürat dakikada 450 metre idi. 

Müsabakada yüzbaşı Cevat Kula A. 
kın ile 1 dakika 17 saniye ve bir hata 
ile, Güçlü ile 1 dakika 21 sa~iye ve 5 
hata ile, Cevat Gürkan Yıldız ıle. 1 da
kika 15 saniye 2 hata ile, Ceylanla 1 

dakika 22 saniye 2 hata ile, teğme:ı 
Eyüp öncü Savul ile 1 dakika 24 sanı
ye ile, teğmen Saim Polatkan Kısm~t 
ile bir dakika 51 saniye ile konkuru bı. 

tirmişlerdir. . . . .. . . 
Neticede Cevat Akınla bırır.cı, Guçlu 

ile ikbci, Eyüp öncü Savulla üçüncü 

gelmişlerdir. . 
Genel ~urmay başkanı Fevzı Çakma· 

ğın Savulu, kalabalık ka~~ı~mda ilk 
defa müsabakaya iştirak ettıgı hal~e 
gösterdiği muvaffakiyet büyük takdtr 
uyandırmıstır. 

Dün bü~·tik muvaffakiyetli müsaba-

k 1 ap.mı" olan süvarilerimizden a ar y " .. 
üzbaşı Cevat Kula. Cevat Gurkan, 

y k - E .. teğmen Saim Polat an, tegmcn yup 
pazartesi günü şehrimizden Avrupaya 
hareket (':]eceklerdir. 

ilk mfüıabaka Roma:fa olacak, bini. 
cilerimiz bundan sonra Paris, Brüksel 
ve Londrada müsabakalar yapacaklar
dır. Kafileye süvari müfettişi general 
Şemseddin ile mektep kaymakamı Saim 
b:lşkanlık edeceklerclir. 

Avrupada yapacakfan bu mühim mü· 
~abakalarda kıymetli süvarilerimize bü. 
yü~ muvaffakiyetler dileriz. 

Yüzbtl§ı Cevad muvaffakıyetli bir atkıyı§ yaparken ... ~'!:.'::l'!J'm.~f.ı~ 



A .. AA •fD\A' ırıtı At"I~ •1•ır."V•1• ,aLRlwnt~ .. abWJ,;Jl,;iJl 
~anlar: 1 çesterton - 2 Sayers - S Aga.ta Kr1stl - 4', Vils :Klrofta - 5. Vıı.ytçörç -
6. Henrl 'Ved - 7. C. D. fi. ve M Kt\l - 8 Mllvard Kennedi - 9. Con Royd - 10 Rona.ld 
Aknoks - 11. Edga.r Jepson - 12. Klemans Dan - 13. Antonl Berkeley. 

· Çeviren: fa. Tefrika numarası - 2 -

Papaz, sandalını bu iskeleye bağlardr. 

.AHABER - ~kşam postası ...,...4 NİSAN - 1937 

Tarihi maceı'a ve aşk romanı· - 25 -

Vakıa küçük bir de kayıkhane vardı 
amma, yazın ve bilhassa papazm oğul. 
lan geldikleri vakitler, sandal ı,emen 
daima iskeleye bağlı kalırdı. 

111tal 
llA~'IW 
[VI "O haremağasına . sadakat yemini ettiğin için 

sen de · harem ağası olacaksın ! ,, Sandalın gittikçe yaklaştığım f;Örün. 
ce Neddi Var oltasını brrak:.r, kalktı. 

Şimdi. Sandalın içinde biri olduğunu 

görüyordu. Fakat bu her kimse, san fa
lın içine, sırtüstü uzanmıştı. 

Sandal şimdi, elli mtre kada:· yaklaş. 
rnıştr. Akıntı onu sürüklüyordu. İlk ba- 1 

kışta, sandalın gelip münhaniye daya
nacağı zannedilebilirdi. Lakin N{.ddi 
Var bütün sulan bildiği ~in, sahilden 
y::di sekiz metre ilerden geçip gi:ieceği. 
ni de biliyordu. Eski bir denizci çevikli
f,i ile derhal koştu, balık kutusundan 
itina ile sarrlnuş kalın bir olt.ı çıkardı, 

biraz çözdü ve elinde tutarak bekledi. 
Şim1i, sandal, sahile on, on ii:ci metre 
kadar yaklaşmıştı. Neddi Var, ucunda 
.zoka ve ağır kurşun olan oltayı salladı 
ve sandala attı, onu yakaladı ve akıntı 
boyunca ilerliycrek, oltdyı koparmamak 
için, sandalı sahile çekmeğe başladı. 

Biraz sonra, sandalın başı sah:!e doku
nacak bir hale gelmişti, Neddi Var eğil 
di, suya sarkm:ş olan sandalın ipini 
tuttu ve sudan çıkarınca ipin kesilmiş 
olduğunu gördü, çekti, bir ağaca bağ. 
ladt v sanedala atlayarak, içinde uzan
mış olan adamın üstüne eğildi. 

Adam sırtüstü yatmış, dizleri hafifçe 
lialkıktr. Elleri, vücudu boyunca uzan
mıştı. Hareketsiz idi. Adam altmı§ yaş
larında kadar görünüyordu. Saçlarr)ar· 
laşrruştr. Küçük bir bıyığı ve çoli itinalı 
sivri bir sakalı vardr. Siyah gözleri ap
a~ık duruyordu. Uzerinde smokin ve 
kurşuni bir pardesü vardr. Pardesünün 
açık yakasından, kanlar içinde, beyaz 
bir kolalr gömlek görünilyordu. 

Neddi Var sandala bir göz attı. San.. 
' aahn içinde bir çift kUrek duruyordu. 

Nec!di Var adamın şapkası yok .zanne
derken, sandalın baş tarafında. siyah, 
geniş kenarlı ve üzeri yuvarlak bir 
şapka gördü. Fakat bu şapka bir papaz 
şapkasıydı ve pekil1 papaz mösyö 
Müntün olabilirdi. 

Neddi VaT sandaldan ~ıktı. Saatine 
baktr. Beşi on geçiyordu. Ko§a ko§a 
büyük yola. ~ıktı, köye ıdoğru j'Ürümeğe 
başladı. 

Polis memuru Hempstid, o gece nö
betçi idi. Ve evine yeni dönmüştü. 
Kapının vurulduğunu duyunca baktı, 

sordu: 
- Ne o, mister Var? 
- Fena bir havadis. 
Hepstid tekrar giyindi. İndi, kapıyı 

açtı. Var ona meseleyi anlatınc:.ı: · 
- Vinmut'tan, dedi, bir müfettiş 

ile doktor getirtmek lazım. Karakol. 
dan telefon edeyim. 

Gitti. tki dakika sonra döndil. · 
- Oldu, dedi, otomobille gelcrelcler. 

--Şimdi biz gidelim, bana sandalı göste-
rin. Herhalde hiçbir şeye dok-~r.mamıı
srnr2'!drr .zannederim. 

- O kadar aptal değilim. Eli'mi bile 
sUrmcdim. 

- Güzel. Başka kimse göımediniz 

mi? 
-·Hayır. 

Yürürlerken, polis Neddi Vara sual. 
ler ıoruyorıdu. Hempstid zeki bir genç. 
ti ve biran evvel terfi arzutunda idi. 
Her fırsatta kendini gösterm,.~e çalı

şırdı. Bu itibarla, cinayet ha1lerini du. 
yunca uykusuzluğunu ve yorgunluğu. 
nu unuttu, nehrin kıyısına gelir gelmez, 
sandala yaklaştı, içine baktı: 

- Var, dedi, sandalın içinJ~kini ta
nımadın mı? 

- Hayır, ilk defa gördüğüm bir a. 
dam. 

- Ne diyorsun? Bu amiral Penis ton 1 
Kar~ı sahilde, tam papazın evinin kar~ı
srnıiaki Rundel Kroftta oturur. Daha 
doğrusu, bir ay evvel buraya geldi ve 
malikaneyi satın aldı. 

- Ya!.. Demek amiral Peniston ha? 
- Eminim. Fakat sandalın, papazın 

sandalr olduğuna sen emin mi:mı? · · 
- Ben ide eminim. 
- Tuhaf değil mi? De

0

me1c ka;§I . . 

DE.NIZ. 

Bu harita, cinayet maluıUini ve civa
rını göstermektedir. Tefrikam1zı takip 
eden okuyUC'l11.arım1za, ôu. parçayı kc
.~ip sakwroolarını tavsiye ederiz. 

- Zannedersem dört buçuktan biraz 

sonra.. ı 
(Devamı var) 

(Geçen tefrikaların hülasası) 
Be~ıi bir OO,SU$ kadının seciyesi ü.. 
zerinde tecrübe yapmak üzere, ga,. 
yet adi bir tecrübe ci.leti gibi 1.."'11.lla. 
nıyorlar. Kaçarken, yeniçerilere ya. 
kalandtm. 

:(. . ~ 
Odada iki kişi vardı: 
!skender ve Hamza. dayı ... 
!riyarı yeniçeri : 

- Yine mi kaçyordun? - dedi. • A. 
nıa. da ele avuca sığmaz şeymiş!in ha. 

- Peki siz? ... Siz? .•. Nasıl oluyor 
da boyuna karşıma çıkıyorsunuz? 

Güldü: 

- Çıkarım ben ... 
!skendere dönerek: 

- Ne yaparsanız yapınız ... Fakat 

öldürmek yok ... Çünkü sebebini siiyle-
dim ... Haydi bakalım .. Artık gidiyo. 

rum ... Vazifem bu kadardı ... Esasen, 
bundan sonra sizin müfettişiniz olma 
ma imkan kalmadı... Çünkü vazifemi 
öğrendiniz ... Başka biri bu işi üzerine 
alacaktır ... Yolunuz açık olsun ... Bir 

Yazan: Edgar Rice Bwroughs 
Çeviren: A. E. 

-ss-

daha da perdeleri açık unutmayınız ... 

Bu, burada neyse ama, başka memle. 

kette de ayni dalgınlığı yaparsanız 

tamamdır ... Rüstem oğluya sizin pek ı 
o ka-Oar lehini1..de söyliyemiycceğim ... 

!skender, beni bileğimden tutuyor. i 
du. Fakat aklı fikri Hamza dayıday· 1 
dı. O kadar dikkatli dinliyordu ki, ı 
bir tek kelimesini kaçırmadığı belliy

di. Hele son tenkidkar cümleler üze· 
rine vücudunun bir r~c:;e geçirdiğini 
duydum. 

- Evet! • dedi.. Kabahatimiz oldu. 

Fakat bu seferlik kusurumuza bak-
masanız. .. 

- Nasıl? ... Utanmadan bunu söylü· 

yorsun uz değil mi? Bir de usta ola
caksınız ..• Ma.iyetinize adamlar veril
miş ... Acemileri terbiye ediyorsunuz ... 

Bu sözler Uzerine, derhal, dima.. 
ğımda bir !araziye kurdum: Demin, 
AYfe, bu casus teşkilltmm hücreleri 

ve müfettişleri olduğunu söylemiyor 

muydu? ... Demek ki, bu Hamza dayt 

Muganıbi Tarzanın yoldaşı 
yanındaki c a navarlarla 
beraber kayığa atladı 

' Sonra da keskin, yürek ı kayık elde etmekten ba§ka yol olma hiç istemiyordu. Yerli yiğitin bat~a 
paralayıcı ve korku ile dolu bir ka· dığmı anlamıştı. Mugamhi böyle bu da 8yrı bir sıkıntı olacaktı. L~kı~ 
dm çığlığı derenin sessiz havasını ı düşündükten sonra arkasındaki az- ne yapabilirdi? işte kadın şımdı 
titretti. gın sürü ile ormana dalarlarken ak· kendilerile birlikte sandalda idi. 

Ceyn ile yanındaki gemiciler, lmda, yapacak bir iş vardı: Yakını- Bunu karaya çıkarmak için geri-
derenin üst yanında patlıyan tüfek• nı uzağı dola~mak, kendisile cana- ye dönerse, epeyce vş.kit kaybede· 
leri duyunca, Rokof'un gelmekte ol- varları vapura götürecek bir kayık ceğinden başka korku da vardı. Kıı-

dugwunu düşünmüşlerdi. Dogwrusunu bulmak istiyordu. d ld " k b'l cenk mm mensup o ugu a ı e • 
ısöylemek lazım gelirse, bu herifler Mugambi uzun uzadıya dolaşma- cil~ri elbette onu aramağa çıkacak· 
içlerinden Ceynin planını hiç beğen· dan aradığını buldu. Gijneş batar- l~rdı; heriflerin buralara doğru ge· 
memişlercli. Denizin fırtınalarına, ken Mugamb~ ırmağına akan küçük lip 'kayıklarını zaptetmiş bu ?"ab~n-
azgın rüzn:arlarına tabi k"lacak tay- derelerden birinin kıyısında ve bir 1 ld ki hıç !'IUp· - "' er ar üstüne sa ıraca arı " 
fasız bir gemi ile Atlas Okyanosunrı yerli köyü yakınında büyücek bir hesizdi. 
çıkmak onları korkutuyordu. Onlar oyma kayığa rastlamıştı. Mugambi böyle §eylerden kor· 
namus ve yemin nedir bilmiyen ah· Yerli yiğit bir dakika geçirmeden kl b b b 11' olma· mama a era er sonu e ı .. 
laksız adamlardı. Genç kadına ver· korkunç maymunlarla Parsı, bu bü- yan bir kavgaya boş yere tutu~ınagı 
dikleri sözü de unutmu§lardı. Bir yo. yük tekneye bindirdi \'e eline bir da ist~miyordu. 
kınu bularak kadınm planını boz - kürek alarak çekmeğe başladı. · lda 
mak, onu ve gemiyi Rokof'un eline Ancak bu sırada tuhaf bir iş de Bütün varlığilc bağlarımı§ 0 

• 

vermek içiri fırsat bekliyorlardı. oldu: ~u yiğit Tarz.anın 'dü~manlart: ?.ı;: 
karısını çalanlar ve kendiııinı 0 • 

Aradıkları fırsat işte §imdi elleri· Mugambi ile çetesi kayığa o ka· I · .. d . · · 'nde bu· 
b k b

. ren er az ote e, gemının ıçı .... 
ne ge~mişti ! dar ça u mip açTlmışlardı ki kn· lunurken burada başkalarile do"uş· 

_Ceyn tüfek seslerini igidince ne yığın içinde kendilerinden başka mek delilik olacaktı. 
olduğunu anlamak için 0 yana koştu. birinin daha bulunduğunu görme- Mucrambi işte böyle düşüner~k 
Gemiciler kadının dikkatsiz ve he- mişlerdi ! 0 

• t r ıs· kadının kayıkta kalma.sına ı l'!I e 
yecanlı olduğunu görünce hiç ses Kayığın dibinde bir kö•eye Öü· 

"' temez göz yumdu. 
çıkarmaksızın arkasından yürüdü - züllip uykuya dalmış olan bu mah- K k . d" • derin karan· 
ler. luku, ortalığı r,<ıbn ~~ 1: şman kAran- ayı şım 1 ge:cerun l ve 

Bir aralık Ceyn, yaklaşan gemi· 
cilerden birinin ayak sesini duyarak 
ba~mı çevirdi ise de artık geç kalmış• 
tt. 

Daha bnıunı çevirirken iki alçak, 
genç kadını~ üstüne atıldılar, onu 
giiverteye düşürdüler. Ceyn düşer -
ke:q büyük bir korku ile gözlerini 
kaldxrdt ve bu sırada vapura tırman· 
mış olan bl'lşka bir adamın küpeşte
den içeri atladığını gördü. 

Zavallının kurtulmak için gös -
terdi~i faaliyet boşa gitmil}ti 1 

Boğazından acı ve biiyük bir hıç. 
kırık boşanarak boğu~maktan vaz 
ge"'ti .... 

1 ~ ı i inde ana dereye çı ~mI~ 
hk icinde seçe:..:· , n. : pel~ r,üc:tü. ~·: • 1 ·uru c!~-

F akat kayık yüzmeğe ba-şbr baş- Kınbıyt vapurunun bu una d 
1 b f ı niz tarafına do~ru yol alıyor u. 
amaz, a5tarn n :rakm maymun ar- " kl . M. b' . k lı;;a çocu u-

dan biri pek hiddetli bir homurtu w dug~m. ını1n ara~ :ı-in gözleri 
kopardığından, yerli reis 0 yana gun anoerı a ışmış c .. '" . . .. 
baktı ve korkusundrın titriyen bir · bile uzaktaki vapurun şeklını ~u~
mahlukun iyice belli olmayan şek- lükle secebiliyordu. Fakat~ yecı Y~
lini gördii. ğit, kendisinin bulundugu ayrK 

d v • ·ı· e vapurun dn Mugambi bu mahlukun bir yedi vapura ogru gı ttı..Ç ld v 

kadın olduğunu anlayınca büsbiitün denize doğru uz:lklaşmak1ta 0 ugEu-
B. 1 kl h dd l .. k gva bas: amı§tt. n şaşırmı§tı. ın güc .. ü e, i et i nu gorere §aşma :tv • 

d M"~gı gıtmekte 
maymunu kadının üstüne saldır- sonra vapurun ere <-•:. 

maktan abkoydu, birçok uğra~tık- olduğuna aklı erdi. . d k" k" ... 
tan sonra znYallmm korkularım da Bunu anlayınca elın e 1 uregı 
iyice yatıştırdı. daha kuvvetli çeknıeğe başladı v~ 

m 1 rn kralı Akuta da kendı· 
Anlaşıldığına göre bu kadıncağız aymun ar .. d' 

k b·ı . 'h . . k' b' . . 'b' rnalarını so:yl~ ı. ·a ı esı onu ı tıyar ve cır ın ır sı :.ıı ı ynp . . . 
adomla cvlendirmeğe kalkışmış ol- . , Tam bu frrada 1t kı b kakan~~ 

s~hilde mühim hadiseler ol~uı. Çünkü 
buradan üç mil mesafeye ~adar. köprü 
yok, sonra bir Fernton köprüsG var. Ç> 
ne?! .. Papazın §apkası mı? Sa11dalı ısaat 
kaçta gördün? 

Yukarıda söyledi~iiniz gibi, Tar
ı.anın yoldaş_ı Mugambi yanmônki 
canavarlarla Rokofun peşini kova-

' lamt§S.il. da h~rifin kayıktan karşı 
yakaya çıkma&ı üzerine oraya geç
mek yolunu bulamamış, en sonra ı 
da iıtcdiği yere gidebilmek için bir 

duğundan köyiinden ka:mı~. geceyi icinden birdenbire çı an waş a ır 
geçirmek için bu boş kayığın içine l{~yık, Mugambini.n kayıgmm an
girip uykuya dslmıştr. cak üç metre ötesınden görünüver-

Mugambi dii§üdü. Bu genç kadı· di .• 
nm da kendi aralarına karışmaamı (Ark.atı var) 

da, _Ay~e ve İskenderin hücresine gtln.. -
derılmıı:ı mu··r,..tt· t' . . . .~ " ış ı ve vazıfesınden fe. 
na bır ıntiba ile ayrdıyordu. Her ne o-
lursa ?1~un bu adam benim öldürülme
n:ıe~ ~çın enıir veriyordu ya ... Kendi-
eını yıne sempatik gördüm: . 

- Hamza dayı ..• dedim. 
Kaşlarım çatarak döndü. 

- B~~i hadını edecekler. 
- Mustahak oı-ft..ı ~ 
Y .. "d" uuı.utn mı. uru u. 

- Beni kurtarın ... 
Htşırnb: 

- Ettiö-in y · . 
p <-o ernını unutma ... 

h.ekelcditn: 

- Hangi Yemin? 
Bilmed·w. - ıgımizi sanıyorsan.., 

Evet, ben ka""' k .1 . " · ... r ·en verı en ışarev-
tcn sonra anlacıJıy d k' A 1 ,. or u ı, yşey e o-
dada kapalı hulund w - ..ı
b··c h ugumuz eend.U.4 

u un arekatınıızı gözetlemi§Jerdi. 
Fakat acaba kulak kul~a konuştuk· 
Ianmızı da ını işitnıişlerdi? İşte 0 z.a.. 

edm~1~· d~Y§en.in hayatından bile §Üphe 
ı ır ı. 

Fakat Hamza d 
• ın· ·z· ayı ne dese beğe. 

nırs ı . 

, .--: ~Unb~ ağaya ettiğin sadakat ye. 
mının _en ahsediyorum... Sen öyle ya 
nm agızla yemin edenlerden değilsin, 
molla... Seni biliri• B' kadın . . ...... ır ıçın, 

bütün dünyanı o l!erife tt ö ea m... Y· 
leyse cezanı c.ekeceksın· n -

~ ... naremaga.. 
11mın adamı harcmağası olmalı 

!skender: ••• 

- Harenıağası .... diye dudak \-"11. 

tü. UUA.o 

Hamza dayı kaşlarını cattı. 
- Bilmemen emred~ ~Yieri bili. 

yor gibi durma, İskender... Sen bir 

türlü adam olmıyacaksrn... Nekadar 
falso bu böyle biribiri ark"'" • ....,, oira ... 

Beni bileğimden y:ıkalıyan yeniçeri 

malıcubane ününe baktı. Hamza da.yı 
dıı=<1rı çıkarken, omuzu üz . d b . . erın e a§l.. 
m çcnrıp seslendi: 

~Mustafa cezasını g" k H 
d A 

. o rece . .. em 
c, ygenm karşıeında. B .. 1 likl .. oy e e, 

onun metanetini bir k dalı •- .. ere a ~cru.. 
be c~miş olursun.... S b 5 .. .. • ........ onra, u un-
bul agar:n sadık ko"le . t'· 1 .. sme ne ur u mu-
nmclc edi!ec~i7ine d . . . 

11 . "' aır sıze emır yo a.. 
rız, .. Haydı Allahaı 1 d k smar a ı ... 

Kapıyı a"ık bır k k . . . - a ara çıktı, gıttı. 
Ben, bır kab . ustan a},lmak isterce--

Pıne, pu menı1 ;r. • U3 maceradan kurtul. 
m~.oa r.abılıyorclum. Fakat ' bileğimi 
sı u srkı Yakalı .. .. 
mcdiğimi . Yan, el, bana, ruya gar .. 

ıhtar ediyordu. 
IIaınzı da"\.•ı h .. ·t '..+· k' b' namn . .r enuz gı mıs .. ı 1, ı. 

ınerdı\'cnindcn aşağı. birçok in· 
ranrfı incrc;.· . 
drm. 1~ıııı, ayak seslerinden anla. 

A~ı!c k-ıpı , b . Ci:ı.n bakınca, u gelenle-
rın mahut 'k· 
w ı ı yeniçeri ile A '"'P.e ''e di. 
"'Cr k d .J. 0 

A .. :"~~ 01du~nu gördüm. 
ı~~: •. • .m viizii s:ınr-arr~·dı. Fakat diş 
~re",_,, . 

. · '"'"mı rı;:;r;·cr. metar.etı. 

nt ~uhnfaz1 ctmeğc ba~mı dik tut· 
m""<ı. b ı -, C'L :ılıyordu. 

ls,cender: 
- IJvv ı· · . c :ı ~u pencereyi kapatm de-

mır kepenkl . -, . 
erı de \'1ll"Un kı dana gıbi 

ba.·'ıracak ı 
~. o ursa sesi dı!}ardan it itil. 

me.:ıın ! _ dedi. 

nu emri Yerine getirdiler. 
Sonra h ... 

b' ' ~nı, yıktılar. Orada dura.n 
ır masanın üstüne kıskıvrak bağla. 

dılar. Ag· . 
zınu tıkadılar. Beşı de b&§I. 

mm uruna el . . . a uruyordu. Ayşe. gözle-
rımın ıçine bakıyor, bana sanki ceea. 
:ret vermek ist· d • ıyor n. 

r."~aret G t N. · t ... ayre ... ıçın ... 
şte ınah,·otuyordum ... 

Elbiselenrn· .. ~ b ı dl -ı çozmege aş a ı a.r. 
lskC'nrlcrin elinde büyük bir bıç.ağm 

parladığını gördüm. 

( Deoomı oor) 
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. - Herifler tadına bakmak istemiyor· 
!ar, çü~kü zehirli olduğunu biliyorlar. 
Demın de ded·~· • 'bi B · p lu ıgımız gı · otısta ve 

b a . ryaa adlarında olan bu rahipler. 
u üçUncil gün p . . . I fat eli ardayana bılhasaa ıltı· 

c yorlardt He .1 'f de k • m ı tı at ediyor, hem ı 

k.. ızıyorlardt. iltifat ediyorlardı çün· ' 
u onlara ·· ı · • 

1 
oy e emır vcrilmi•ti. Kızıyor. 

•rdı .. k"' :s 
rn kJ ç~n u mahpusları buJund;;ğu ye· 

e erı yemek . k~ 
h ld ım dnına malik olduğu 
kia e, bunlara bakmıyordu bile halbu· 

onlar ycrnek istedikleri halde, J;ir lok 
rna bile al . · ne ö 

1 
a_mıyorlardı, çünkü kendılerı. 

Y c cmır verilmiıti. 

:kıarn Yemeği zamanı geliı:ce. iki 
ra ıp her zamanki O'ibi Parday.ının ya· 
ıuna • d' • b gır ıler. Yalnız bu defa sofrayı 
•z!rlarnadılar ve yüzünde büyük bir 

''"":'ç görülen Botiıta bir teırifatçı 
tavrıle: 

- Mösyö tövalye yemek odaıma geç 
ınek arzusunda bulunurlana kendileri-
ne d ' 
d 

ora a hizmette bulunmakla şeref 
uyanz. 

Pardayan bu sözler üzerine, hayret. 
~en dona bldt. Bu da nedemekti ve bu 
•tin içinde gene hangi gizli ve sinsi bir 
maksat vardı? 

Rahiplerin yüzlerindeki garip sevinç 
~c tebeaıümden, aleyhine bir ıcylcr ha
zırlandığmr anladı ve sert bir ses.le: 

-:- Siıe hiçbir ,ey yemiycceğimi ııöy· 
leınıttim, de:ii. Binaenaleyh bana hiz. 

mette. buJ_~nmakla ıercf duyamıyac~kıı· 
nız, çünku buradan krmıldamağa hıç de 
niyetim yok. 

1r Pardayan bunları söyledikten sonra 
oltufuna oturdu ve rahiplere sır tını 

Cjevirdi. 

1 
fki rahip hayretle biribirlerinc baktı· 

~ır, burunları endiıeli bir tavırla uzan. 
ı ve ıeniı çeneleri takallüs etti. 
Pudayan bu anda onları ıöneydi. 

------------------------Muhakkak ki ıillmekten katılırdı. Yüz
lerindeki hayret o kadar ıWünçtü ki .. 

Buna rağmen, rahip Botiıta ilm.itıiz· 
lik içinde ıon bir tetebbilıte bulunma. 
ğa karar verdi ve itiraz ve mlinakaıa 
kabul ctmiyen bir aeıle: 

- Muhakkak gelmen timn, d<di. 
Pardayan rahibin ideta tehditklr 

tavrı ilzerine birdenbire ayağa kalktı ve 
müstehzi bir ıcale: 

- Gelmek mi lbım? Niçin? diye ıor· 
du. 

Rahip Zaharyaa tatlı yavaı bir sesle: 
- Emir böyle. 
- Ya bu emre itaat etmeıaem? 
- Sizi zorla götürmek mecburiyetin· 

de kalacağız. 

Pardayan, öne doğru. ıüratle iki a. 
dım attı. Uç gilndenberi birıey yeme
miı olmasına rağmen bu küsuh rahip
lerin haddini' kolayca bildirecek vaz;i. 

yette olduğunu hiuetti. Tam :ki yum 
ruğunu öne doiru savuracağı ıııa.da. 
aklına ani bir fikir geldi ve kcndiıini 
zaptetti. 

- Ne aptalım, diye dütiindü. Bu 
AJlahın belbı rahipleri kandırarak sa· 
vu!}mıyaeağım ne malılm. Her ne olur. 

sa olsun, bu manaıtırm her tarafını ög
renmem herhalde faydalı olur. Belli ol

maz ki. .. 
Bu diııünceden sonra, Pardayan müt 

hi§ yumruklarını savuracak yeı de, ga. 
yet nazik ve tatlı bir tebe11ümle: 

- Ne yapalım öyle olıun. aiıi muş· 
kül vaziyete sokmak iıtemem. 

iki rahip. tatminkar bir tavırla ~kış· 
tılar. Pardayanın ne müthi§ bir kuv. 
vctc malık oldufunu pekala biliyorlar· 

dı. Bunun için meselenin bu kadaı ko
laylıkla halledildiğine memnun olmuf

lardı. 
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------------·------------------ ~---------------------------ğe baıladılar. Sanki, Pardayanın bu 
) emeklere ıeref vermesini bckliy:>rlar
dı. Rahiplerden biri, Pardayanm yerin· 
den ktmı!danmadığrru ıörünce sordu: 

- Mosyn ıövalye yemek iıt~miyor· 
lar mı? 

Pardayan, bu rahiplerin kendisinde 
uyandırdığı kin ve nefreti yenmtğe ça
lıJarak tatlı bir sesle: 

- Biraz ıonra belki yerim, dedi, 
timdilik aç değilim. 

iki rahip biribirlerine Pardayanm 
gözünden kaçmıyan, garip bir nazar 
atfettiler ve rahiplerden biri tel:rar ıa. 
rarla sordu: 

- Mösyö ıövalye bsıka bir ~ey •rzu 
ederler mi? 

- Havır. yalnız bir ıcy iıtı,vonım .. 
Rahip teccHilıle: 
_ Nedir. mösyö? 

Diye sordu ve Pardayan s:ıb..ı~ bir 
tavırla cevap verdi: 

- Beni yalnız bırakm.anızı. 
Rahipler gene garip bir ba~.ı§1;2 bö;c1J 

tılar ve Parclayan bunu lıa gözc!en ka
çırmadr. 

Rahipler, masanın üsflne :s.>n bır na. 
zar atfettiler, leziz yemeklere tahalT'.mül 
cdc:niyorlarmıı g:bi dılleriııi çıinrarak 

dudaklarını yaladılar ve bu kadar nefa. 
sı:.c nasıl lak::yt kalınabileceğine hay· 
ret ediyorlarmıı gibi gözlerini açarak, 
baslarını havaya kaldırdrlar ve dışarıya 
çıktıbr. 

Pardayan. yalnız kalıncı kapıya bak. 
tı ve küçük tarassut penceresinin kapa· 
lı olduğuna kanaat ~etirdi. O zaman 
masaya yaklaıtı ve üzerindeki envai 
türlü yemeklere bir müddet bıktL On
lardan bir kaçını aldı ve dikkatle kok. 
lamaga başladı. 

Sonra tabakları yerlerine koyarak 
mırıldandı: 

- Gayritabii bir tCY hissetmiyorum. 
Buna muklbil hissediyorum ki <'Çlrktan 
\•e ıusuazlu~n ölüyorum! .. 
. Bir tiıe aldı. 

- ty:cc kapanmıı. dedi. Fakat bu 
bir 9ey ifade etmez ki! 

Şişeyi açtı ve onu da kokladı: 
- Hiçbir JCY hissetmiyorum. 
Dedi ve ya,·:tça. esefle tiıeyi masa· 

ya bıraktı. 
- Şikonun pu•alaaı. iıç giın mud-

detle hiçbir ıey yemememi ve içmeme.· 
mi bildiriyordu. Mahvedici zehir ... Her 
halde Uç gün sabredebilirim. · 

Fakat bu nefis yemekler, onu 
cezbediyordu. Bu da bir nevi işkencey· 
di. Sırtını masaya çevirdi ve sonra. do. 
laba kilitlemit olduğu yemek artıkları· 
nı çıkararak yüzünü buru§turdu vt mı· 
rıldandı: 

- Pek hafif! 

Bir parça ~ucuk aldı ve ağzına gö~ür. 
dü. Fakat birdenbire onu yerine bırak· 
tı ve düıündü: 

- Şu Allahın belası engizitörün ba
na yaptır:iığı gezinti esnasında bu oda. 
ya kimsenin girmediğini kim temin ede· 
bilir? .. Kim diyebilir ki. dün taze olan 
'>u ycmeidcr timdi zehirlenmemittir? 
Yemeği tekrar dolaba kilitledi. kol· 

tuğu ;>encerenin önüne sürükledi ve 
sırtını cazip masaya çevirerek oturdu. 
Ayni zamanda kendisine kuvvet telkin 
etmek için mırıldandı: 

- Ancak iki buçuk gün aabrdmem 
lazım. Canım ilri ıün neredey1e ıeçe. 
cck ! Euı olan, ıinirlenmemek ve kuv• 
veti muhafaza ctmeğc çahtınaktır •.• 
Artık bunu düşünmiyelim. 

Ve kuvvetli iradesi uyeain.de bunla· 
rı unutarak, Espinozanın kendisine 
ıaylenüı olduğu sözleri dütünmcge ça. 

lrıtı • 

.!I 
~ 
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bir kısmnu .kaybettiğinden, biraz da 
Şikodan ümit beklemcğe ba§lıyor ve o
nu görebilmek ondan bir haber almak 
ilmidilc vaktinin mUhim bir kmnuu pen 

cere~~n .. önün~e geç!ri~ordu. Fakat Şi. J 
ko gozukmedı ve hıçbır haber gönder. 
medi. 

O gün, iki muhafızı, onunla bilhassa 
a.llkaclar oluyorlardı. Eıpinozanm zi
yaret gününe kadar bu iki rahip aiız· 
larmı açıp bir tek kelime bile söyleme. 
miılerdi. 

Büyük şeflerin.in ziyaretinden sonra, 
bu defa da mUtemadiyen gevez~lik e
diyorlardı. 

Bathca meşguliyetleri, mahpuslarına 
izaz ve ikramda bulurunak olduğun
dan, onun yemek yemediğini naun 

dikkate alarak mütemadiyen yemek ve 
içmekten bahsediyorlardı. 

Birisi bir yemeği methediyor, ikinci. 
ıi öteki yemeği veya içkiyi tavsiye edi
yordu. 

Yemek üzerndeki anlaşamamaılıkla· 
n hazan o dereceyi buluyordu ki, ne. 
redeyse boğaz boğaza gelecekle•di. 

Hatt! münakaıa o dereceyi buiuyor
du ki, rahiplerden birisi, Pardayanı iç
kinin veya yemeğin tadına bakmağa 

davet ederken, ötekisi hiddetle, bunla. 
ra el sürmemesini tavsiye ediyor ve ye
meklerle içkilerin zehirli olduğunu söy
lüyordu. 

Pardayan bu gevezelere susm::ılanm 

ve kendisini yalını brrakmalannr em. 
redebilirdi ve onlar da itaat ederlerdi. 
Fakat Pardayan bu rahiplerin kendisini 
yemeğe •• iıçmeğe te!vik için oyun 
,.aptıklanna emindi. 

Halbuki Pardayan yanılıyordu. Bu 
fki rahip katiyyen oyun oynamıyor· 
1ardr. Bil!kis gayet samimiydiler. 

Bunları cahilz zekaları mahd,ut ve bu 

vazifeye ıırf harikulade kuvvetlerinden 
clolayr konmuş, zavallxlardı. 

Onlara, Pardayanı muhafaza etme· 
leri ve kapıyı açmaktan maada, bütün 
arzusunu yerine getirmeleri ve bilhassa 
ona bir şeyler yedirmek için ellerinden 
gel~n herşeyi yapmaları emrediimişti. 

Onlar da bu vazifelerini layikile yapr. 
yorlardr. 

Onların epey aç gözlü oldukları da 
bilindiğinden, yemeklere dokunmama
lan ve mahpuslarından en küçük bir 
şey dahi kabul etmemeleri de tenbih 
edilmişti. 

iki zavallı rahip de, bilhassa bu ma
nastırda duvar ve tavanların bi1e ku. 
lakları ve gözleri olduğunu bildiklerin
den bu emirlere itaat ediyorlardı. 

İşte, sırf bunun içindir ki Pardayam 
yemeğe teşvik ediyorlardı. 

Pardayan bunların hiçbirisini bilmi· 
yordu. Tabii hakkı da vardı. Buna rağ. 
men birkaç defa, sırf kanaat getirmek 
için, bardağa şarabı doldurarak ve ta
bağı uzatarak: 

- Buyurun, diyorju. bir tek lokma 
alın ve size yemin ederim ki mi:lııadald 

yemeklerin yarr11rnı yerim. 
Fakat, zavallı rahipler, biribiılerine 

acıklı nazarlar atfederek, verilen emir
lere bir türlü muhalefet edemiyorlar. 
dt ve rahiplerden birisi büyük bir tecs
!lÜrle: 

- Maatteessüf sizi tatmin etm:!k im. 
kanı yoktur mösyö Şövalye. 

Diyordu ve Pardayan soruyordu: 
- Niçin? 

- Heyhat mösyö şövalye, sizclcn en 
küçük bir §ey dahi kabul etmememizi 
ııöylediler. 

- öyle ise bundan bahsetmiyt-lim. 
Ve Pardayan bunlan söyliycrck şöy· 

le düşünüyordu: 
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------------------Miitemadiyen aklıııa gelen bilhassa 
§U düşünceydi: "Yemeklere bir ilaı;: ka· 
rıştırıhyor ... Bu ilaç doğrudar dcıgruya 
beyine tesir ediyor ... Aklına bh §tyler 
olduğıınu anlıyor ... Maamafih, henüz 
çıldırmamış.., 

Birdenbire bir noktayı hatı:i2dı: Bu 
odada yediği ilk yemek esr.as.rır.:.ı ma
nnrn üzerinde eski bir şara;.ı şışe;;i bör. 

müştü. Bu cins şarabı çok ~cv•li,?i için, 
ara sıra içmek üzere, şişc1 i i.Jiı :Kenara 
saklamıştı. Yemektn sonıa, L:.; g;Jzel 

şaraptan biraz içmek istej· ~1.:c :,ird:-rı· 
bire müthiş bir baş ağrısına tutulduğu
nu hi:;setmişti. Bu, uyuşturucu ilacın 

tesiriydi. 
Bu geçiciydi. Buna rağmen Pardaya

nın şüphesini celbctmeğe kafi gelmişti. 
Doldurmuş olduğu bardağı burnuna 
götürmü~, ve uzun müddet koklarnıştr. 

Rn tetkikat kafi gelmediğinden bu 
defa parmağını bardağa daldırnıış.!tt.nra 
oellline götürüp büyük bir dikkatle 

tadına bakmrştr. Bunu müteakip barda. 
ğı masaya bırakmış, içmemişti. 

Birdenbire aklına bir fikir gelmişti. 
Ayağa kalkmış ve şüpheii gördüğü, şi
şeyle bardağrn içindeki nefis şarabr, 
elini ve yüzünü yıkamış olduğu leğe. 
nin içine boşaltmıştı. Sonra. boş şişeyle 
bardaaı masanın üzerine bınkmış ve 

t> 

tekrar yerine oturmuştu. Bir müddet 
sonra da başında bir ağırlık hirsetmiş 
ve derin bir uykuya dalmıştr. 

Niçin böyle hareket etmişti. Bunu 
!:afiyetle bilmiyordu. Unutmuş olöuğu 
bu nokta ~imdi niçın mütemadiyen ak· 
lına gcliy~;du? Bu hadi&eylc, Espinoza-

nm kendisine söylediği sözler arasmda 
niçin bir yakınlık buluyordu? Başcn. 
gizitörle Faustanrn orıun dcliiı~i hak- , 
kında söyledikleri sözleri ne diye tek-

rar hatırlıyordu? Bunun se 1 · · 
# ocp c:mı 

söylemek imkansızdır. Yalnız . 
~lma ışa. 

ret et:neli ki, Pardayan koltug- d · · un a ıyı-
ce gerilerek uyumak üzereyken dudak-
larında müstehzi bir tebcssu·· b 1 .. . .. .. m e ırıyor 
ve ara sıra bır suru sö .. lcr .. ,- d .. soy ;.ıyor u. 
Bunlar meyanında en ı-ok t k • ~ı d -• • :ı e ra •• a ıgı 

kelime şu ıdı: Crlgınlık. 
Ak~am ü::cri rahipler onu t:;· 

d
o y • • •• •• n ır şey 

Yeınc ıgını goruncc, •v 11 .1 . d . .. ve. ;:ı crın en 
ı-ok daha ncfıs yemekler t' dil F 
:> gc ır er •a-
kat biitiın ısrarlarına rağmen, P~rda· 
yan bunlara da el 11ürmedi. 

Rahipler odadan "tkt kt 
:ı ı an sonra, 

Pardayan yemeklerin cazibesine muka. 
\"emet etmek için yatag·a . d' B . . . gır ı. unun 
ıçm ta.savvur edılenıiyecck bir kuvvet 
sarfedıyordu. Çünkü acl k k di .. .. . . . ı en sını · 
bütun şıddetıle hisscttirm - b 1 • ege aş amış· 

tı. Egcr .. bunu unutsaydı hiç şüphe 
yoktur kı daha az c:çlrk hi"edecekti. 

Fakat. aksi gibi, rahipler mütemadi
yen içeriye giriyor ve yeni yemekler 
getiriyorlardı. Pardayan irade kuvveti 
s~yesindc açlığını yeniyorduyıa da gö_ 
zu kazaen m<:saya takılınca, müthiş bir 
açlık hissetmeğc başlıyordu. 

Ertesi gün ayni işkence, yeni ve bol 
yemeklerle büsbütün arttı. 

Pardayan tam beş defa, yemeği ağzı
na götürdüyse de, tekrar vazgc-çerek 
yerine bıraktr. 

tlçüncü günil, başı hummalar içinde 
yanıyor, bcğazı kuruyor, ayakfarı tut
muyordu. Buna rağmen, kendisine. ce_ 
s::?rct vermek için şöyle dü~ünüyordu: 

- Yalnız bugün k~ldr. Ötekiler nasıl 
geçtiyse, bu da öylece geçecektir! Son· 
ra? ! Eh l Onu da sonra görürüz ne o· 
lacaksa elur ! 

M ütcmadiyen kacmanrn yolunu dil. 
şünüyor, fakat bir ffey bulamıyordu. 

Ve şimdi, belki de kuvvetinin mühim 

', 



4 N!SAN - 1937 . 

RADYO 
1S!'ANBUL: 

U,80 pllklA dans mullikiai, 19,30 kon!e
ra.na, Or~u aaylavı Selim Srrn Tarcan, 20 
Müuyyeı:ı ve arkad114lan taratmdan Türk 
mull.kı.st ve halk 11arkı1an, 20,30 ömer Rıza 
tar1.fı:ndan arapçe. 111öylev, 20,45 Muzaffer 
vt arkadaşları tarafından Türk .ınuaiklst ve 
b.alk prkılan, saat ayarr, 21,15 orkestra., 
22,lS ajanı ve borsa haberleri, ve ertesi 
güntın programı. 22,30 pltıkla aololar, opera 
ve operet parçaları, 23 son. 

Nöbetçj eczaneler ' 
Bu akşaın ışehrin muhtelif semtlerinde 

tıöbetçi olan eczaneler şunlardır: 
:tatanbtıl c!hetlndekiler: 
Eminönünde (Salih Necatı) B tt K.. ııır.. , eyazı a 

(haydar), uç: .... 1,azarda (H. Hu!ftsi), E· 

yUpte (Hikmet Atlamaz)• Şehremininde 
(NAzım Sadık),. KaragümrUkte (Suat), So.· 
matyad& (Teofilos) • Şehzadebaşmda et~. 
niversite), Aksarayda (Ziya Nuri), Fener 
de (Emilyadi), Alemaarda (Esat) Bakrrkö 
<:le (Merkez). • Y 

Beyoflu cihet.indekiler: 

Galatuarayda (Kanzuk), Altmcıdairede 
(Güneı:ı. Galata Topçularda (Sporid!s), Tak 
etmde (Niza.mettin), Tarlabaşmda (Nihat) 
Şişlide (Halk), Kaannpa.,ada (V!sıf) Has~ 
köyde (B&rbut) • Beşlktaşta (Nail Halit) 
Se.nyerde '(Omnan). • 

Ül!lkUd&r, Kadıköy ve Adalardakller: 
Ü11kQd1.rd& (Ömer Kenan), Kadıköy Pa. 

Mryolund& (lillat), BUyUka.dada (Halk) 
Heybelide (Ta.na.şı. 

IJlıta•AL~• 

BEYOCLU 
SAKAT • ı.s:acarista.n gecelui 

TURK • şehirler alev içinde 

MELEK • ııomeo ve Jullet 

lPJIK • Roı11eo ve Julyet 

SARAR YA • Günah gecesi 

l'ILDlZ • Pa.risli f8Jl töz 

8tJMl:R / • }{er yerde şen 

ALKAZAll 1 Tayfun 

rA.N 1 Altın toplayan kızlar. Ka· 
zino de Paris 

'Jfll s casuslar ~arşı kar§Iya 

ŞARK f sıngapur postası: Altm 
toplayan kı:zla.r. 1936 Ati• 
na Balkan olimplya.tıarı 

ASRI 1 saadet yuvası. Biz de 
iıuanız 

SA.."l'CAK : 
(Eski ıt.torya) 

cUMtn_UYE'r ı 

Kan içen canavar. Kazak 
ıcaıbf. şarıo geldi. 
Esrarengiz tayyare. Yıl• 
dırlm bölük 

FERAH 

BALll 

ISTANBUı.; 
a Cs.nll film • Sevişmek ar

zusu 

1 Bülbilller öterken. Şeytan 
lar düıımanı 

ı :sağdat billbillU 

1 Alçaldık ve Moııkova geo 
celerl (Anna Bella) 
:Marineııa. Kara kedi 
Vahfi koıu. B!r qk geo 
ces1 

KADI KOY 
ı Bay Tekin meçhtu dlya.rw 

larda. 

OSKODAR 

Dişlerinize 
bakıyor 

nıusunuz? 

H er şeye inanın, fa~~t ~ü~~k diş~ 
bir insanın uzun omurlu olabı-

leceğine asla l Dişler sıhhatin temeli• 
dir. Her çürüyen diş bu temelin bir 
parçasını söker, insan genç ya~mda 
dişsiz kalarak pek çabuk ihtiyarlar. 

Dqlerinize bakıyor mwunuz? 
Vücudü bir kaleye benzetirsek 

ağız onun kapısıdır. Bu kapıdan vü
cude faydalı gıdalar girdiği gibi mu
zır olan mikroplar da girer. Sabah, 
akşam dişlerinizi temizlerseniz bn 
kapıyı mikroplara karşı daima kapa· 
lı tutmuş olursunuz. 

Ditlerinize bakıyor musunuz? 
Di§leri çürük bir kadına hiç bir 

zaman güzel denemez. Böyle bir 
erkek te baskaları üzerinde iyi bir 
tesir bırakm~z. Güzelliğin ve temiz
liğin ilk şartı ağız bakımıdır. 

Sağlam, temiz v0 

beyaz dfşlere saııip 
olmak tstlyenler 

7T 

Göz Hekimi ı 
Dr · Şükrü Ertan ' 

Cafaloflu Nunıoemaniye cad. No 3' 1 RALii 
(Cafaloğlu Eczane.i yanında) 

Telefon. 22566 
MtLTfVADl ı Bir mayıs geceat 

GönUl ded!kodulan 
(Türkçe ıı6zlU) 

BAKIRKÖY 

Siz de Radyo 1 in kullanınız! "- . 

... ,. Istanbul 6 ıncı fora memuriuğundan: 

Karabük fabrika ~ ~ Mustaf a.nın uhdesinde olup Emniyc t Sandığına birinci derecede ipotek olan 
Gülhan~ h..,,.tanesinde yapılacak mü. ve tamamına (675) lira kıymet takdir edilen kapalı çarşıda kürkçü odaları 

diriyet binasmm J3-.:14-l937 tarihinde sokağında eski ve yeni 13 numaralı sağ tarafı 1/ 2 No. lu Hacı babarun dük
yapılacak inşaat eksiltmesi şartname. kanı sol tarafı 11, 12 No. lı dükkan arka ve cephesi yol ile mahdut önli ca.. 
sinde yapılan değişiklik dolayısiyle mekan ve demir kepenkli zemini ahşap döşeli, ahşap merdivenle çıkılan ah-
19 Nisan 1937 Pazartesi günü saat şap döşemeli odayı ve içerden kepenkli ve dışardan demir parmaklıklı ve 
14 de Tophanede satmalma. komisyo. elektrik tesisatını havi umum mesahası 13 metre murabbaı olan kargir to
nunda açık olarak eksiltme yapılacak- noz dükkfuun tamamı tapu kaydında olduğu gibi açık arttırmaya vazedil. 
tır. Keşif bedeli 8416 lira iki kuruş. miştir. 

sının temel atma 
• • 

merası mı 
(Baş tarafı 4 ünoüd) 

rebil~ en mükemmel esere malik 
ol&ca.ksmız. 

Ba.y Bra.st1ert ile mukavele imzası. 
na takaddüm eden müzakerelerde bazı 
roller oynamak fırsatı bana düşmüş. 
tU. Bugün bu münasebetle, ekselans 
.&.§vekili, ewlans Hariciye Vekili ve 
ekse.lana İktısat Vekilinin bu işte gös. 
~rdıkleri büyük hüsnü niyet, geniş gö
~· ve ayni zamanda realist ve dostça 
u ~1a.:mdan dolayı çok samimi tak. 

dirlerırn.1 arzetmek .1 . . 
k . vesı esını kaybet-

me ısterneın. 

Sözleriıni K bük . . f b ikaı ara demır ve çelık 
ı: :liz +ı::~ ve verimli, yapıcı Türk

gı . '""'9~kı nıesaisinin nıuvaffaki-
yet ve ınkişafı hwıusund k' . 
mennileriınle b"t· · a 1 sa.mınıi te. 

ı ırıyorum.. 

Ingiliz şi~k~t~ ınecli;i idare 
. . . r.~ı~ının sözleri 

tugılız buyüJc elçisinden sonra fab
rika. inşa.atını deruhte eden B 

ti · d ra.ssert 
ıirke ı a.re meclisi reisi B B 
de §U nutku aöylenıiştir: . ra.ssert 

''Ekselansve saYrn Ba 1 
Bra.ssert şirketinin ~:r,. . . 

reisi ı!llfatiyle h clisı ıdare 
.. erşeyden evvel Türk' 

yede a.grr endüstrinin ' ı-
te:rnelini . teşkil d başlangıç ve 

Uhim dem· e en Karabükteki bu 
~ mı b' .ır ve ~elik fa.brikalannın 
JJıl}SJ! ıze tevdı etınekl 
ba.hşetmiş oldu_ e şirketime 
takdir ett· .. · · gtınuz şerefi ne derece 

ıgıını söyl k . 
Yeni fabrik l e.~e ısterim. 

a ar tesıs ett · - · · b 
k& memleketlerde bu . . .~gımız aş-
tirak ettim, fakat gı~ı t?,renlere iş. 
beni hususi surette bu~llnku merasim 
etmektedir. Çünıru alaka ve memnun 
an'anelerini ve nıeınleketiniz, eski 
kuvvetU ve can~z~~ ve. Sanlı tarihini 
riyle bir ara.da, ır mılletin vasıfla-
bende senelerden~;~dığı.ndan dolayı 
ti uyandırnıışt ı derm bir sempa. 

ır. 

Deruhte ettiğ·im' .. 
dir di · ız ışın VÜsatini tak-

e :toru ınve sizin d . 
ğinizden emi . • e takdır edece-

nım. Malum w 

veçhile bu işi b ' unuz oldugu 
iki tarafa dü a.şa.nnak rnes'uliyeti her 
dislikteki b'l ş~r, ~UnkU bizim mühen
te a·ft-~ ı gı ve tecrüb~ınizle birlik. 

' "°"lU derecede Tü k 
Türk rn.alzem . r işçileri ve 

• esı kullı:ı.nrlacaktır 
Belki bir çok giiçlükle~Ie 

~arşılaşacağız 
Bu fabrikaların in~s . . d . b . . :.- 1 ıçın ost SUmer 

ankla ~e§rıkı tnesai etmekle b.ıhtiyarız. 

ilk gelen İngiliz mühendislerine bu 
bankada ve alakadar devlet dairesinde 
gösterilen kolaylıklara teşekkür ederim 
Teesssüs eden samimi münasei:;atın i~in 
conuna kadar devam etmesini temenni 

tur. İlk teminatı 631 lira 20 kuruş- Artırma peşindtir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti mu. 
tur. Şartname ve keşfi komUıyond.& ha.mminenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi- mektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve 
kalariyle 'beraber belli saatte komis. vakıf borçları borçluya aittir. Arttırın a şartnamesi 27 -4-937 tarihine müsa.. 
yona. gelmeleri. (412) (1878) dif Salı günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 

17-5.937 tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 14 den 16 ya kadar 
icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhamminenin % 75 ini bul. 
duğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün daha. temdit edilerek 1.G.937 tarihine mü
sadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma 
neticesinde en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. 2001 numaralı !cra ve 
!flas kanununun 126 mcı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit ol
m, ·an ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masar ife dair olan iddialarını ilan tarihin. 
den itibaren 20 gün zarfında evrakı mü~biteleriyle birlikte Dairemize bildir
meleri 18.zımdrr. Aksi takdirde hakları tapu sicillerilc sabit olnuyanların sa. 
tış bedelinin pa.yla§masından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve 
tanzifiye ve della.Jiyc resminden ibaret olan belediye rüsumu ve vakıf icare
si bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icarcsi taviz bedeli 
müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 35-2779 numaralı 
dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp 
anlıyacaklarr ilan olunur. (1882) 

ederim. 
DOKTOR 

Kemal Özsan 
işimizde birçok güçlüklerle krırşdaşa

cağız. Bun hiç şüphe yoktur. Bu gibi 
müşkiillerin önüne geçmek için hayatr. 
nm birçok senelerini sarfettim ve bun. üroloğ • Operatör 
lann needn ibaret olabileceğini şimdi· Bevliye mütehassısı 
den anlatmak ve fabrikanın asgari bir Karaköy - Eksclsiyor mağazası ı 
müddet zarfında bitmesi ve faaliyete yanmda. Her gün öğleden sonra 1 

geçmesi için yardımınızı dilemek iste- ~2~~d~e~n~8~e~k~a~d~ar~:~rı~·e~l~:~4~1~2~3~5~ı 
rim. ;: 

Bir demir ve çelik fabbrikasınm in- ıarr lazımdtr. Bunları seçmek ve mü. I 
şasr, bununla doğrudan 'doğruya alaka· hendislerinizi alt!Jtirmak, vazifelerimizin 1 

dar olanlar arasında teşriki mesaiden en mühimlerinden birini teşkil etmekte. ı 
fazla olarak daha birçok şeylere muh. . ıdır. 
taçtır. Ayn ayrx nisbetlerde bir milletin Bunları nazarı itibare alınacak mese-
bütün kuvvet membalanna muhtaçttr. lelerden bazılarıdır ve yalnız Sümer-

Vasi bir sahada i§çi aramak icap ede. bankla teşriki mesai mesaimizle hal. 
cetir. Bunlara imkan dairesinde konfor ledilmez. Devlet dairclerile alakadar ma. 
e eğlence temin edilmezse ken•dilerin- kamların yardımı da elzemdir. Bunun 
den azami derecede istifade edilemez.. A f içindir ki bu yegane ırsattan istifade 
Kara ve deniz yollarile uzaktan malze- ederek her hususta yardımınızı dilerim. 
me getirilecektir. Gümrük duvarlarını Amerika ve Almanyanm büyük fabri
aşmak icap edecektir. Şimenüiier ve katarına kıyasen Karabük fabrikaları 
yol nakliyatı temin edilecektir. Hatta ççıkaracakları istihsalat miktuma nis· 
tayyare bile kullanmayı düşünüyoruz. beten daha geniş şekilde malUmat yap. 
Karabükte elverişli bir posta, telgraf ve mak mecburiyetindedirler. Münasip 
telefon servisi bulunmaltdır. 

usul ve projeler tatbik etmek ve techi
zatı, hususi ihtiyaçlarınıza göre intihap 
ve tanzim etmek suretile demir sanayi-

nin doğru esaslarına istinat eden ve i~ 
ve müessir bir §ekilde işliyecek sag. 
lam bir tesisat? havi fabrikalar tesis 

Fabrika kurulduktan sonra bunu iş. 

lctmek için birçok mahir ustalara ihtL 
yaç vardır. Fabrikanın muvaffakiyeti 
herbir unsur ve usulün faaliyetine bağ· 
lrdır. Ve bunların hepıi de müessir bir 
surette işlemelidir. Herbir şube için tec· 
rübe görmüş ve iyi alıştırılmış fen adam _e_d_ec_e.::.ğ:....iz_.-=-=----;;;-:;::-------

-Kapaİı zarf usullyle eksiltme ilanı 
Nafia Vekaletinden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Ank~ada. Dahiliy~ Vekaleti bina.sının garp 

tarafında yapılacak nöbetçi kulübesı ve pergola ınşaatıdır. 
Keşif bedeli: 20349.77 liradır. 
2 _ Eksiltme 16.4-1937 tarihinde Cuma günü saat 15 de Nafia Vekileti 

Yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulL 

le. yapılacaktır. 
3 _ Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 102 kuruş bedel mu-

kabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 
4 _ Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1526.23 liralık muvakkat temi

. t vermesi ve Naiia vekaletinden alınmış ve en az 20.000.00 liralık iş yap-
na · dı 
mış olduğunu gösterir mütca.hhitli~ ~eı.;~kası ibraz etmesi lazım r. . 

!stt>klilerin teklif mektuplarını ıkıncı maddede yazılı saatten bır saat ev. 
veline ki.dar komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermesi ınukUzidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (738) (1751) 

Takribi tutarı 2880 lira. olan 16 kilit takrib~n (7300) kilo ağırlığında ve 
28/ 57 m/ m kalınlığında. gemi zincirinin 20 Nisan 19:?.7 tarihine raslıyan Salı 
2i.inü saat 14 de pa7..arlığı yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenler her 
~n. pazarlık için yazılr günde 216 liralık muvakkat teminat mektup veya 
makbuzlariyle Kaşımpaşadaki komisyona müracaat etmeleri. (1877) 

Tahmin edilen bedeli 3225 lira olan 15 lan gaz, taahhüdünü ifa edemiyen 
müteahhid nam ve hesabına olmak üzere, 19 Nisan 937 tarihine raslıyan Pa.. 
zart.esi günü saat 14 de açık eksiltme usuliyle alınacaktır. 

Muvakkat teminat 241 lira 88 kuruş olup Şartnamesi her gün komisyon
dan parasız verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik ile ve be!li gtin ve saatte 
Kasm1paşada bulunan komisyonumuza müracaatları. "1892,, 

Tahmin edilen bedeli ( 4680) lira olan { 7 80) metre linolyom- 5 Nisan 
1937 tarihine rasthyan ,Pazartesi günü ı:aat 14 de açık eksiltme usulile alına
caktır. 

Muvakkat teminatı (351) lira olup şartnamesi komisyo;ıda. her gün para
srz olarak verilir. 

İsteklilerin, muvakkat teminatı İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlil· 
ğüne yatırarak mukabilinde alacaktan makbuz veya Banka mektubile ve 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün ve saatte Kasımpa· 
şada bulunan Komisyonumuza m:iracaatları. (1515) 

Diş Doktoru 

c lb>~y'l!: tôill~®ır 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümrük Tramvay, 

Durağı No. 95 

ZAYİ - İstanbul komutanlığından 

aldığnn 28-12.936 tarihli askerlik tez. 
keremi zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Bt.;yoğlu Ceroyirli Hasan Paşa so

lclık .numıın:ı 10 Ali Ceood 
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DAiMA FENNiN iLK TERAKKi ADIMLARILE 

Gür sesli Amerikan 

RADYOLARI 
13 - 2000 Metre - Her cereyanla işler 

- ----- ---- -
Sanayi Radyo tesisatı ve her cins Radyo tamiratı 

MiKA RADYO 
Voyvoda caddesi 

Nazlı Han, Galata 
(Model 40 Jewel Fiatı 40 Lira) Tel. 49021 • Telgra f: MiKARAD 

~:;..-.' HER AKŞ A M 

VE 
Bayanlar: Falde, ŞUkran, Radife, Mukadder, Birsen 

Memleketin tarnnmış ve çok sevilen saz heyeti 

.; ':·.}._~· .. 

L O N D R A Birahanesinde 

4 J.\'İSAN - 1937 

.. . BİR OA LON BEl'iZİNlE D.l'.HA ÇA8Ult 
• V~ OAHA UZ.Al( MESAFE l<AT EIJEN DÜ~Yt4• 

DA YEGl./'fE OTOMOBiL GRAHA'M DIR ••• 

Güze l dlşlerinizle 
Her şeyi lezzetle y i y i niE 

Dişleriniı. iyi _ve s:ı~l~m olut~a her ~eyi ke· 
m:ıli lezzetle yıyebılırsın17. Ayı" 7 ;ımandıı ~eh· 
har tebcı;sümünüzle hcrkr.sin takdirini kıızl\• 
rmsınız. Pasteur'ün tedkıkatı lrıınıve.;İ d:ıitl'· 
sinde istihzar 'dilen Dentol cii$ ~uvu ve ma· 
cunu g-avct antıseplık ve n,fj~ kokuludur. 
Dentcıl clıs sııyu ve macunu, dış etlerıni kuv• 
vetlendirir. ~l'.les~ ~ııdiye v, dişlen hiıo;nil 
muhafa7ıt rttıgı gıbı dıslere pıırlak bir be• 
yazlık \'erir. 

DENTOL: bütıin Darfumörilerll! l'czanelerd 
ut ılır 

onlo 
Her yerde oANTOL isteyiniz. 
Eczanelerle po.rfümörilcrde satılır. 

5 - 9 Mayıs 1937 

li•••••w.:~~:.~ Telefon : 40227 '.. ' • ,' •• " ....... ,. • • " 1 ·~'' .. • 

ALMAN İHRACATI~ her nevi zi· 
rai mak:ne ve aletler - Zirai ve sınai 
müeEseselcr • Gübrecili'.< - Ziraat maki· 
neleri - ~uvvet merkezleri - 1~ makine 
ve aletlerı • Nakliyat ma~ineleri ve alet· 
teri • Motörlü her cins arabalar - Sxhh! 
mahaller - Elektrik • Teknik ihtiyaçlar • 
İnşaat ve malzemesi _ Ev ve mutbalı 
eşyası - Büro eşyası. 

r. 
I·: • 
ı.,. 

ı:ı 

I · 

- -~ 

Aylık hesaplarında kolaylık 
Her muhasebeciye, müdüre fay

dalı ve li.~zumludur. Kitapçılarda sa· 
tılmaktadır. 

BRESLAU $ERG.iS1 
ve 

Ziraat makineleri 
panayırı 

KÖYLÜ SERGİSİ: büyük beygir 
ve damızlık hayvan sergisi. 

CENUBI ŞARK MEMLEKETLERİ 
ve POLONYA bu sergide her nevi 
zirai mahsullerini ve ilk maddelerini 
te,Şhir edeceklerdir. 

Her nevi istihbarat ve trenlerde tenzilat için malumat ve saire bütün se 
yahat acent eleri tarafından verildiği gibi, doğrudan doğruya da sergiden istenile• 
bilinir; BRESLAUER MESSE - unc! AUSSTELLUBGSGESLLS CHAFT, 
BRE SLAU 16/Almanya/Mcssegelaende 

Dr. Suphi Şenses 
idrar yolları hastahkları 

mUtehassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar· 
şısı Leklergo Apt. Muayene 

4 ten sonra 
ı Cu."Ilartesi fakirlere para.sız 

BUGÜN 1 Tel.: 43942 

N ·zAM ~p::m Birinci sınıf Operatör ::m:u 

1 Hor.CAFER TAVYARI 
Saçları besler i! Umwni cerrahi ve sinir, dimağ 5 

h cerrahisi mütehassısı 15 
ii Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı 1 

Kuvve ti endir i r. ~ Erke~ kadın ameliyatları, dimağ H 
~ estetık - "Yüz, meme, karın bu- d 

Do•• k u•• ı m esı• nı• n ruşukluklarr,, Nisaiye ve doğum il 
:: mütehas~rsı r. 
~i Muayene: Sabahları M il 

keser ii 8 de~- 10 a kadar ecconen i~ 
:: ogledcn sonra· ücretlidir Ei 

---- ---------.-•• - . !5 Beyoğlu, Parmakk~ı. Rumeli Han !! ••• ___. ..... _ ....... - .... --................... r.; ••• n:. :: ı-ı., =J 
... ........... ·-·····-···············-·········· :: . . ......... J. ~o 1 Telef . 44086 • •: •• ······•··· · on. ~··-··· =ı Deniz HaRtanesi Cerr ahf ŞE>fl ~= _____________ •• _ •• _ •• _ ... 
~= :: h Operatör ff --------------
!! D r. Sa 1 ah Sun t: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11 
!; :: :: D oktor U 
~· Diş ta blbl f: :: ·• :: 
!1 .. ··o Abd .. h .. 
== Dt Kemal Sun ü:: mer urra mao:i n • !i :: ı= 
11 tsttkıa.ı caddE'si 322 .. . g 1 ~i D E R M A N ii il Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı ustii i: S~ Mııayenehanesi - Eminönünde E5 
U Telefon: 43667 !1 H VALDE HA..-,,,.'"! içinde No. 21 ff 
:::::::~::: =::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::: •••• :~:::::::::::::::::::::::::::::::::: ..... ;;."::::::::U 

Düşünceli bir ahc1_ ERLAYNJ görmeden._ dinlemeden radyo satın 
· -G tı:JJ ~ - S ~ ~ ~ ~ 16 A~ ~ lloyçe Orientbank Kar~ısın<la 

almaz. 
- - .. ~ ··~· ·' . 


